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Em complau presentar la memòria de l'any 2007, en la qual es recullen les
principals accions dutes a terme per l'Agència Catalana de Protecció de
Dades amb la finalitat de posar de manifest el desenvolupament i els reptes
que han tingut lloc en l'àmbit de la protecció de dades personals.

Els últims anys, el desenvolupament en les tecnologies de la informació i de
les comunicacions ha generat moltes qüestions sobre l'impacte d'aquestes
tecnologies en la protecció de dades personals. Urgeix aclarir si, com diu el
professor Rodotà, tot el que és tecnològicament possible és al mateix temps
èticament admissible, socialment acceptable i jurídicament legítim, partint de
la base que no vivim en un desert de valors democràtics.

La videovigilància, per exemple, s'ha convertit en un fenomen omnipresent
que ens porta a un nivell de transparència extrem. També Internet ha reela-
borat les regles del que és públic i del que és privat, i ha creat la il·lusió de
privadesa en un àmbit que, de fet, és com una peixera.

Els sistemes de circuit tancat de televisió s'estan substituint per solucions de
videovigilància basades en IP que aporten, entre altres possibilitats, la de
controlar els sistemes des de qualsevol lloc connectat a la xarxa, fins i tot des
d'Internet. L'ull mecànic contribueix al control social dels ciutadans, a la seva
classificació i a la presa de decisions en funció dels perfils individuals.

La majoria de ciutadans no saben fins a quin punt les seves vides són trans-
parents, o com de vulnerables són davant les noves tecnologies i els instru-
ments de vigilància. Potser ho accepten com a inevitable i no tenen cons-
ciència d'aquest dret, i no entenen que del que es tracta és de reconèixer
que, com tots els drets, no és un dret absolut i s'ha de mesurar amb altres
valors com ara l'accés a la informació o la seguretat nacional. La videopro-
tecció és possible. Tampoc no són conscients que la manca de protecció de
dades afecta altres drets com, per exemple, la presumpció d'innocència, el
dret d'associació, el dret de reunió o la llibertat d'expressió.

Des de l'Agència Catalana de Protecció de Dades hem pogut constatar, no
obstant això, que l'any 2007 ha augmentat el grau de coneixement d'aquest
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dret. L'atenció i la informació a la ciutadania sempre han estat una prioritat
per a l'Agència. Les consultes ateses pel Servei d'Atenció al Públic, espe-
cialment per telèfon, seguides per les de correu electrònic, són aquest 2007
gairebé el doble de les consultes que fan els responsables de fitxers, i cal
destacar-ne la complexitat.

Respecte als responsables de fitxers, es pot constatar un increment en les
inscripcions de fitxers, principalment dels de titularitat dels ens de
l'Administració local, i pel que fa a la distribució territorial de les inscripcions
és significatiu l'augment d'ens locals de les províncies de Girona i de Lleida.

Així mateix, al 2007 s'ha duplicat el nombre d'entitats que han sol·licitat al
Servei de consultoria reunions en relació a l'adequació a la normativa de pro-
tecció de dades, per tal d'identificar les entitats responsables del fitxer que
han de notificar-los, sol·licitar informació respecte les mesures de seguretat
a aplicar i altres qüestions.

Les consultes adreçades a l'Assessoria Jurídica de l'Agència han consistit en
supòsits de tractament de dades personals en l'àmbit de la salut, de l'exer-
cici del dret d'accés per regidors dels ajuntaments, de terceres persones i
de representants sindicals, usos del padró municipal i difusió d'imatges i d'in-
formació. També voldria destacar que, el 2007, ha tingut lloc un increment sig-
nificatiu, en més del 100 %, pel que fa a l'emissió d'informes sobre disposi-
cions de caràcter general. 

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 incorporen afectacions del dret a la protecció de dades que requereixen
una valoració per tal d'incidir en la correcta aplicació de la legislació sobre
protecció de dades personals. S'ha constatat que s'han concretat més les
dades personals agrupades per tipologies, a diferència d'anys anteriors.

També s'ha recordat que aquesta normativa s'aplica independentment del
suport en què figuren les dades, que és irrellevant a efectes d'exigir el
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compliment de la normativa. I s'ha demanat que s'especifiqui, en la mesura
que sigui possible, no només la finalitat principal del fitxer, sinó també els
usos rellevants que se'n puguin derivar. Ha calgut insistir que l'objecte de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràc-
ter personal (LOPD) és la regulació dels fitxers que contenen dades de caràc-
ter personal i, per tant, referides a persones físiques, i que es concreti si les
dades s'han recollit a través d'enquestes o entrevistes, formularis, transmis-
sió electrònica o altres mitjans.

El principi d'informació a les persones de les quals es tracten dades perso-
nals és bàsic, i només amb caràcter excepcional l'Agència ha optat per
admetre una interpretació flexible i ha facilitat el dret a la informació fent-ne
una petita referència en el moment de recollida, però complementant-ho pos-
teriorment amb la informació més concreta de la resta de punts de l'article
5.1 de la LOPD per a cada entitat o organisme competent en el tractament
d'aquestes dades.

Respecte aquest dret d'informació que ha de facilitar el responsable del trac-
tament en el moment de la recollida d'informació, s'han preparat i iniciat els
Plans d'Auditoria i Control d'Ofici per verificar la situació de compliment de l'ar-
ticle 5 de la LOPD. Amb aquestes actuacions, des de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades volem donar una rellevància especial a les actuacions de
caràcter preventiu que permeten avaluar, a partir d'una mostra delimitada amb
tècniques estadístiques, el grau de compliment de la normativa en matèria de
protecció de dades personals i les mesures que cal adoptar per tal d'esmenar
les deficiències detectades. Amb aquesta funció de prevenció es completen
les funcions que porten a terme les autoritats de control de protecció de dades:
funció mediadora (consultes, assessorament), formadora (sensibilització,
divulgació del dret) i controladora i supervisora (informes, inspeccions).

L'any 2007 s'ha vist confirmada l'evolució en matèria d'inspecció i control
que ja es va detectar el 2006. Així, ha tornat a augmentar el volum d'expe-
dients sancionadors correlativament a l'augment del nombre de denúncies
i reclamacions, com a conseqüència d'un coneixement més ampli dels ciu-
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tadans del seu dret i d'una difusió més àmplia d'aquest coneixement per
l'Agència.

L'Agència Catalana de Protecció de Dades ha augmentat els esforços per fer
conèixer el dret a la protecció de dades personals no tan sols a les persones
que han de complir la normativa de protecció de dades personals, mitjançant
cursos de protecció de dades adreçats a les persones responsables de la
implantació de la normativa de protecció de dades personals a les seves res-
pectives institucions, sinó també mitjançant conferències, seminaris i jorna-
des obertes a tots els ciutadans i ciutadanes, i, com a novetat, la creació d'un
programa de beques a estudiants i llicenciats recents enfocades a ampliar
els coneixements en matèria de protecció de dades, així com un programa
d'ajuts a professors universitaris que té com a objectiu la incorporació pro-
gressiva de la matèria de protecció de dades personals en l'àmbit universi-
tari català.

La publicació d'un nou portal de l'Agència l'any 2006 (www.apd.cat), que s'ha
anat perfeccionant quant al disseny (per fer-lo més intuïtiu) i ampliant pel que
fa a continguts, ha tingut com a objectiu convertir l'Agència en una destacada
porta d'entrada a la matèria de protecció de dades personals tant per als pro-
fessionals 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 (Història Clínica Compartida), Administració local (usos
del padró d'habitants) i, de manera destacada, en allò que afecta el tracta-
ment de dades captades per mitjà de càmeres de videovigilància. Les qües-
tions referides a la seguretat es van abordar a la celebració, per primer cop,
del Dia de la Protecció de Dades, una iniciativa del Consell d'Europa amb el
suport de la Comissió Europea, així com en el curs d'estiu organitzat amb la
Universitat de Barcelona, en el qual s'analitzaven les limitacions que els ciu-
tadans estan disposats a acceptar en favor de la seguretat.

A la memòria de l'any 2006 ja es posava de manifest que la legislació en
matèria de protecció de dades havia fet un important salt qualitatiu a
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Catalunya. Calia destacar la modificació del bloc de constitucionalitat amb
l'aprovació i l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'arti-
cle 31 del qual recull el dret a la protecció de dades personals, i l'article 156
regula les competències de l'Agència Catalana de Protecció de Dades i les
amplia respecte de la situació actual. També es preveuen canvis estructurals
amb la designació parlamentària de la direcció de l'Agència i canvis formals
pel que fa a la denominació de la mateixa institució.

Aquest fet ha motivat que al llarg de l'any 2007 l'Agència Catalana de
Protecció de Dades hagi iniciat contactes i hagi creat grups de treball dedi-
cats a l'estudi d'aquelles qüestions que incidiran en el desenvolupament
legislatiu de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya pel que fa al dret a la pro-
tecció de dades personals i a les noves competències de l'Agència.

Es fa avinent, com ja es va informar a la memòria de l'any passat, que la regu-
lació del dret d'accés a la informació del sector públic en sentit ampli està man-
cada d'una regulació expressa i de conjunt dins l'ordenament jurídic espanyol
i català, a diferència d'altres ordenaments europeus i d'arreu del món.

Amb relació a la normativa concreta de protecció de dades personals,
l'Agència Catalana de Protecció de Dades ha manifestat sovint la conve-
niència d'una reforma de les disposicions de caràcter ordinari de la LOPD per
recollir una efectiva cooperació d'agències, sense modificar la part orgànica
relativa al dret fonamental.

Cal destacar l'efectivitat de la participació de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades en el procés d'elaboració del Reglament estatal de des-
envolupament de la LOPD, aprovat el 21 de desembre de 2007. En concret,
s'han recollit les propostes respecte a la supressió de mencions que perme-
tien una interpretació restrictiva de l'àmbit competencial regulat per l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, s'ha recollit la proposta de preveure un tràmit
d'audiència a les autoritats de control autonòmiques sobre el format de les
comunicacions telemàtiques de fitxers públics i de suprimir el requeriment de
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'autoritat de control autonò-

Introducció

13

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



mica en el cas que aquesta no doni trasllat de la notificació de fitxers de la
seva competència al Registre General de Protecció de Dades. S'ha recollit
també suprimir el trasllat del requeriment al Defensor del Poble, i reconèixer
la competència de les autoritats autonòmiques de control en el dipòsit i la
publicació dels codis tipus. Així mateix, s'ha recollit, a la proposta de la noti-
ficació de fitxers, que en l'àmbit de la competència autonòmica hi hagi una
notificació única de fitxers i tractaments al Registre de Protecció de Dades
de Catalunya i no una doble notificació, i s'ha previst que sigui l'autoritat de
control autonòmica qui inscrigui d'ofici en el seu registre els fitxers subjectes
a la seva competència.

Aquests han estat els principals resultats de les gestions portades a terme
quant a l'adequació al nou bloc de constitucionalitat amb l'entrada en vigor
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

No obstant això, no s'han acceptat en aquest projecte de reglament altres
propostes de l'Agència pel que fa a aprofitar la proximitat de les autoritats de
protecció de dades als ciutadans, com ara la proposta d'habilitar puntualment
funcionaris de les autoritats de control autonòmiques per tal que duguin a
terme actuacions d'inspecció en l'àmbit de competències de l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, ni tampoc no s'ha acceptat que puguin
fer una primera intervenció com a diligències de prevenció en casos urgents
o greus. El principi de proximitat s'haurà d'anar concretant mitjançant acords
i convenis.

En tot cas, s'han constituït diversos grups de coordinació entre les àrees de
les agències de protecció de dades amb l'objectiu d'intercanviar informació
i aproximar criteris d'actuació. S'han establert les bases de funcionament d'a-
quests instruments de col·laboració i, a través de sessions de treball, dutes
a terme presencialment o a través de videoconferència, han estat objecte d'a-
nàlisi qüestions diverses: competències sancionadores en matèria de video-
vigilància, història clínica electrònica, ús de les empremtes digitals, dades
personals de les persones mortes, naturalesa pública o privada de diferents
tipus d'entitats, etc.
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S'ha potenciat la participació de l'Agència Catalana de Protecció de Dades
en tots els àmbits i en les conferencies internacionals o europees en què es
tracta d'intercanviar informacions i opinions en afers comuns. L'exercici de
les seves competències requereix desenvolupar activitats de caràcter inter-
nacional, sobretot en els debats doctrinals i en el fet de compartir experièn-
cies. Com reconeix el Tribunal Constitucional, per exercir correctament les
seves funcions les comunitats autònomes han de desenvolupar determina-
des activitats no només fora del seu territori, sinó també arreu del món.

És en aquest sentit que l'Agència Catalana de Protecció de Dades ha conti-
nuat la seva projecció més enllà del territori de Catalunya amb el projecte d'a-
gències de protecció de dades d'estats plurinacionals i federals, com vaig
tenir ocasió d'exposar en la meva compareixença davant el Parlament per
presentar les memòries dels anys 2005 i 2006, en compliment de l'obligació
que estableix l'article 6 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril.

Aquesta línia d'investigació respecte del dret a la protecció de dades perso-
nals en els estats plurinacionals i federals, en què diferents autoritats de con-
trol comparteixen competències en protecció de dades, va emmarcar la jor-
nada sobre el desafiament de l'equilibri entre la protecció de dades personals
i la investigació biomèdica, amb la presència d'experts del Canadà i Suïssa.
La línia de treball engegada es va consolidar a la Conferència Internacional
d'Autoritats de Protecció de Dades de Mont-real, en què l'Agència Catalana
de Protecció de Dades va organitzar un taller dedicat a l'estudi dels meca-
nismes de cooperació entre autoritats de protecció de dades personals dins
d'estats federals, federats i plurinacionals on la distància entre les autoritats
públiques i els ciutadans es redueix. Els presents van aprovar un document
en el qual manifestaven la seva intenció d'explorar noves maneres de com-
partir informació entre aquestes autoritats de control més properes als ciuta-
dans i les ciutadanes. 

Ha estat un any de canvis i progressos a l'Agència Catalana de Protecció de
Dades. Hi ha hagut renovacions al Consell Assessor i a les diferents àrees, i
s'ha augmentat la plantilla. Però els canvis no han estat només quantitatius,
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sinó també qualitatius, amb les noves competències estatutàries de l'Agència
Catalana de Protecció de Dades en el sector privat amb funcions públiques.
En aquest sentit, com he assenyalat abans, s'ha treballat amb relació als pro-
cediments i l'estructura de l'Agència, sense oblidar els reptes que ha d'a-
frontar la nova regulació que desenvolupa l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
en matèria de protecció de dades personals. Sempre tenint en compte les
regulacions més modernes en l'adaptació constant a les noves tecnologies
arreu del món.

Finalment, m'agradaria dedicar unes sinceres paraules d'agraïment a totes
les persones que formen part de l'Agència, pel seu treball diari il·lusionat i
professional.

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 

17

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007

 



L'Agència va iniciar efectivament les seves actuacions fa poc més de cuatre
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.cat
www.apd.cat

2.1. La Direcció

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

«El director o directora de l'Agència
Catalana de 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 ser 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

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 a l'article 14.2 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, nomenats pel con-
seller de Governació i Administracions Públiques. És constituït per tres vocals
designats pel Parlament de Catalunya per una majoria de dos terços a l'inici
de cada legislatura; tres representants de l'Administració de la Generalitat
designats pel Govern; dos representants de l'Administració local de
Catalunya, proposats 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
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l'organització més representativa, i el director o directora de l'Institut d'Esta-
dística de Catalunya.

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

Durant l'any 2007 hi ha hagut canvis en la composició del Consell Assessor,
en concret per la Resolució del conseller de Governació i Administracions
Públiques, de 6 de febrer de 2007, de nomenament de membres del Consell
Assessor, en què es van nomenar membres, proposats pel Parlament de
Catalunya, el Sr. Enric Colet i Petit, el Sr. Josep Oriol Ferran i Riera i el Sr. Lluís
Sanz i Marco; i proposats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, la Sra.
M. Teresa Aragonés i Perales i el Sr. Carles Arias i Casal; així mateix, es rati-
fica el nomenament del Sr. Josep Cruanyes i Tor, a la mateixa resolució. Hi ha
hagut un altre moviment com a conseqüència del canvi de director de l'Institut
d'Estadística de Catalunya. Per Decret 92/2007, de 17 d'abril, es nomena la
Sra. Anna Ventura i Estalella directora de l'Idescat, i per tant esdevé membre
del Consell Assessor, segons el que disposa l'article 14 de la Llei 5/2002.
Posteriorment, per Resolució del conseller de Governació i Administracions
Públiques, de 18 d'octubre de 2007, amb motiu del cessament del Sr. Carles
Arias i Casal com a membre del Consell Assessor, es nomena, en substitu-
ció d'aquest, el Sr. Xavier Rodríguez i Guasch en representació de
l'Administració de la Generalitat.

D'acord amb això, la composició actual del Consell Assessor és la següent:

Vocals designats pel Parlament:

Sr. Enric Colet i Petit, Sr. Josep Oriol Ferran i Riera, Sr. Lluís Sanz i Marco

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

Sra. M. Teresa Aragonés i Perales, Sr. Xavier Rodríguez i Guasch, Sr. Josep
Cruanyes i Tor, actualment president del Consell Assessor
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Representants de l’Administració local de Catalunya, proposats per les enti-
tats associatives d’ens locals:

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

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

Sra. Anna Sánchez Urrutia

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

Sr. Remo Suppi i Boldrito

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

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

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

Sra. Anna Ventura i Estalella

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,
de 10 de maig de 2004.
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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:

Direcció
Esther Mitjans i Perelló

Secretaria General
M. Mar Valverde López

Assessoria Jurídica
Santiago Farré Tous

Àrea d’Inspecció
Maite Casado Cadarso

Àrea del Registre
M. Mar Valverde López

Àrea de Tecnologies i Seguretat
Ramón Martín Miralles López
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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
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
de l'Estatut de l'Agència. Correspon a aquesta unitat l'assessorament en
matèria jurídica i la funció d'analitzar i emetre informes sobre la protecció de
dades de caràcter personal amb relació a disposicions normatives pendents
d'aprovació. Aquesta funció s'ha d'entendre únicament respecte de la potes-
tat 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.
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Àrea d’Inspecció

L'Agència Catalana de Protecció de Dades exerceix les potestats inspecto-
res que li atribueix l'article 8 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, a través de l'À-
rea d'Inspecció, a fi d'acomplir l'objectiu de vetllar per l'aplicació de la nor-
mativa reguladora als tractaments dels fitxers que contenen dades personals.
La funció 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
documents i de dades i tramitar els procediments sancionadors i els expe-
dients de tutela de drets. Per poder dur a terme les auditories dels sistemes
informàtics, el personal de l'Agència que porta a terme les inspeccions pot
accedir als locals on estiguin instal·lats els equips físics i lògics utilitzats o al
lloc on 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 de Catalunya

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'opo-
sició.

Així mateix, l'article 7.1 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, defineix la finalitat que
justifica l'existència del Registre quan estableix que qualsevol persona pot
conèixer l'existència dels tractaments de dades personals inclosos dins l'àm-
bit d'aplicació de la Llei, i també les finalitats i la identitat dels responsables
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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.

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
Plans d'Auditoria i Control d'ofici. Aquests plans tenen com a objectiu la veri-
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ficació sectorial i d'ofici de tractaments de dades personals, amb la finalitat
de valorar el nivell d'adequació a la normativa i, si escau, recomanar o orde-
nar 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
Informació 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
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.

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-ne l'existència com l'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
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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. En aquest sentit, la
plantilla de l'Agència, aprovada pel Consell Assessor de Protecció de Dades
d'acord amb l'Estatut de l'Agència i ampliada per la sessió 3/2007, de 12 de
juny de 2007, queda configurada de la manera següent:

PLANTILLA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

TITULACIÓ

TOTAL A B C D

Alts càrrecs 1 1 — — —
Personal funcionari 22 17 1 4 —
Personal laboral 11 8 1 1 1
Total 34 26 2 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
2007, que es va enviar al Govern perquè l'integrés, en una secció específica,
en els pressupostos de la Generalitat.

La Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2007 (DOGC núm. 4920, de 6 de juliol), ha integrat el pres-
supost de l'Agència Catalana de Protecció de Dades i n'ha resultat el detall
següent:
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PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2007

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT

Capítol I 1.460.807,22
Capítol II 1.344.490,93
Capítol IV 139.050,00
Capítol VI (total d’operacions de capital) 317.348,15
Total 3.261.696,30
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 2007.

3.1.1. Divuitena sessió, celebrada el 17 d'abril de 2007

En aquesta sessió destaca un assumpte que ja ha rebut l'atenció del Consell
Assessor en sessions anteriors, concretament l'impacte de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya (EAC) en matèria de protecció de dades perso-
nals, i més concretament en les competències de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades. En síntesi, es posa de manifest que l'EAC integra el bloc
de la constitucionalitat, i s'obre un debat en què es constata que el nou marc
pot suposar la intervenció de l'Agència en fitxers que es podrien considerar
privats, la qual cosa pot afectar la definició del futur règim sancionador. En
aquest sentit, el Consell Assessor debat sobre la necessitat de tenir clar una
llista o inventari d'organismes per aclarir el mapa d'actuació de l'Agència pel
que fa als fitxers, entre altres qüestions. També es fa esment dels criteris que
poden ajudar a aclarir la qüestió, com ara la participació de les administra-
cions públiques en el capital o el criteri de la finalitat com a criteris comple-
mentaris que poden ajudar a definir el caràcter públic o privat de determi-
nats ens, i la possibilitat de control de l'Agència. En aquest sentit, el Consell
acorda crear una comissió per estudiar el nou marc de competències definit
per l'EAC. 

També s'obre un debat relatiu a la necessitat d'ampliar la informació que
tenen els treballadors de l'Administració pública sobre la protecció de
dades personals, una formació que hauria de ser eminentment pràctica.
S'afegeix que a cada ens o organisme hi hauria d'haver un responsable de
seguretat definit, i que cal tenir present que la responsabilitat dels enca-
rregats dels fitxers no és delegable en matèria de protecció de dades per-
sonals.

3. Memòria d’actuacions
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Respecte del desenvolupament per l'Agència de diversos plans sectorials en
matèria de protecció de dades, es debat sobre la conveniència i l'oportuni-
tat de triar els sectors que seran objecte dels plans, i que els criteris d'ac-
tuació siguin objectius.

3.1.2. Dinovena sessió, celebrada el 8 de maig de 2007

La sessió va tenir com a objecte, de forma substancial, la presentació de l'es-
borrany de la memòria del 2006 per la directora de l'Agència, per tal que l'a-
provés el Consell. Es destaca que el text es presenta en el context del nou
EAC, de la necessitat d'estudiar les noves competències de l'Agència, com
a autoritat independent, i dels canvis estructurals i formals que el nou marc
normatiu suposarà.

De la memòria es desprèn que, en l'evolució de l'Agència, s'ha passat d'una
primera etapa més formativa i de difusió sobre la protecció de dades perso-
nals a un increment dels expedients sancionadors, sense oblidar la formació,
i a l'increment del nombre i la dificultat de les consultes que resol l'Agència.

Després d'examinar la documentació aportada i debatre sobre el contingut
de l'esborrany, es valora la memòria com a molt més entenedora que anys
anteriors, i es valora el conjunt de la informació com a més extens i clar, pel
que fa a criteris i orientació, a les àrees d'Assessoria Jurídica i Inspecció, si
bé es demana més informació sobre el Registre, un àmbit que interessa espe-
cialment al Consell. Deixant de banda altres puntualitzacions i esments de
tipus formal respecte del contingut del text, es conclou amb l'aprovació de la
Memòria fent algun esment respecte de determinades qüestions relatives al
quadre del portal de l'Agència i a l'informe de la directora referit al dret d'ac-
cés a la informació i el dret a la protecció de les dades personals.

3.1.3. Vintena sessió, celebrada el 12 de juny de 2007

En aquesta sessió, i seguint la tasca duta a terme en sessions anteriors, el
Consell va estudiar l'aplicació del nou marc de competències definit per l'EAC,
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concretament per l'article 156 de l'EAC com a competència executiva. Si bé
el contingut dels apartats a i c de l'esmentat article és més clar, pel que fa a
l'apartat b és important destacar que es parla de «funcions públiques», que
és un concepte més ampli que el de «servei públic». També es posa de mani-
fest que la competència de l'Agència s'estén a tots els fitxers, públics o pri-
vats, que inclou l'EAC, de manera que ni la LOPD ni la Llei 5/2002, de 19 d'a-
bril, estableixen com a criteri de competència que el fitxer sigui públic o privat.
També es debat sobre la necessitat d'una nova llei en substitució de l'actual
Llei 5/2002, de 19 d'abril, i sobre la possibilitat d'imposar sancions econòmi-
ques. També es valora el projecte de nou Reglament de la LOPD i les esme-
nes que des de l'Agència s'han presentat amb relació a aquest projecte.

Un altre punt substancial tractat en aquesta sessió es refereix a la proposta
i l'aprovació de l'ampliació de la plantilla del personal de l'Agència Catalana
de Protecció de Dades. En aquest sentit, es constata que l'Agència, durant
els primers tres anys i mig de funcionament, s'ha mantingut amb el mateix
model organitzatiu i funcional que es va aprovar al començament. No obs-
tant això, al llarg dels darrers anys s'han incrementat de forma progressiva
les actuacions dins els àmbits de la seva competència. A aquest augment
d'actuacions cal afegir les modificacions legislatives que comporta l'aprova-
ció i l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant,
aquesta proposta que es presenta al Consell Assessor pretén dotar de més
personal determinats àmbits de l'Agència, en concret la Direcció, la
Consultoria i l'atenció al públic, l'Assessoria Jurídica, el Registre i la
Coordinació de Tecnologies i Seguretat de la Informació. Vistos el contingut
i les motivacions de la proposta, el Consell Assessor aprova l'ampliació de
plantilla del personal de l'Agència en compliment de la funció que li enco-
mana la normativa vigent, concretament l'article 14 de la Llei 5/2002, de 19
d'abril, esmentada, en connexió amb l'article 22.f de l'Estatut de l'Agència.

3.1.4. Vint-i-unena primera sessió, celebrada el 18 de desembre de 2007

A la darrera sessió del Consell Assessor corresponent a l'any 2007, es va
valorar la proposta de calendari del desenvolupament de la normativa cata-
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lana de protecció de dades personals. La proposta deriva del debat, iniciat
en sessions anteriors, sobre la necessitat de modificar l'actual legislació de
protecció de dades personals a Catalunya a conseqüència de l'entrada en
vigor de l'EAC. En concret, caldrà definir els criteris de l'àmbit competencial
aplicable a l'actuació de l'Agència en els camps del registre, la titularitat dels
fitxers i el procediment sancionador, incloent-hi la possibilitat d'imposar san-
cions econòmiques, entre altres, a més a més de plantejar qüestions orga-
nitzatives i de funcionament de la institució. En aquest sentit, es destaca la
importància d'estudiar la legislació comparada i els diferents models d'auto-
ritats de protecció de dades del nostre entorn, concretament com s'estruc-
turen i quin n'és el funcionament pràctic. En aquest context, es valora la pos-
sibilitat de demanar el parer de persones expertes per tal que col·laborin en
aquesta fase d'estudi.

Amb relació al nou Reglament de desenvolupament de la LOPD —a punt d'a-
provar-se en el moment de fer la sessió del Consell—, la directora de
l'Agència informa el Consell del contingut del document d'al·legacions pre-
sentades, i destaca les al·legacions referides al reconeixement de les com-
petències de les agències autonòmiques en els codis tipus, la notificació
única i les inscripcions d'ofici, les transferències internacionals de dades i els
fitxers de terrorisme i delinqüència organitzada, entre altres.

Finalment, cal destacar l'Acord que pren el Consell Assessor amb relació a
la conveniència de potenciar la participació de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades en àmbits i grups de treball en matèria de protecció de
dades, i que es reprodueix a continuació:

«1. L'Agència Catalana de Protecció de Dades ha d'estar coordinada i tre-
ballar en col·laboració amb les agències de protecció de dades estatal, auto-
nòmiques i europees, per tal de promoure un espai comú europeu de pro-
tecció de dades dins del marc de competències de cada agència.

»2. Recomanar a la directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades
la presència de l'Agència Catalana de Protecció de Dades a tots els òrgans
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internacionals d'agències de protecció de dades com a membre de dret o
observador.

»3. Especialment, s'ha d'exigir la presència de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades al Grup de Treball de l'article 29 en peu d'igualtat i no
discriminació amb els Länder alemanys o altres agències d'àmbit no estatal.»

3.2. La funció d’assessorament jurídic i de consultoria

3.2.1. La funció d'assessorament jurídic

Aquesta funció l'exerceix l'Assessoria Jurídica de l'Agència. L'Assessoria
Jurídica emet informes amb caràcter preceptiu sobre les disposicions en
matèria de protecció de dades personals, participa en l'emissió de dictàmens
sobre les consultes trameses des de les entitats que formen part de l'àmbit
de competència de l'Agència, elabora estudis, exerceix la funció d'assesso-
rament legal respecte dels expedients tramitats per les altres unitats de
l'Agència i assumeix les funcions de representació i defensa davant els jut-
jats i els tribunals.

TASQUES ASSESSORIA JURÍICA
ANY

TIPUS D’ACTUACIÓ 2004 2005 2006 2007 ACUMULAT 2007
Informes sobre disposicions 11 12 11 25 59
Dictàmens de consultes formals 14 16 20 15 65
Estudis 9 10 26 12 57
Informes i assessorament intern 8 10 32 53 62
Recursos contenciosos 5 5
Recursos administratius 1 3 5 9
Total 34 38 57 52 181
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DISTRIBUCIÓ ASSUMPTES ASSESSORIA JURÍDICA

Una anàlisi estrictament quantitativa d'aquestes dades permet observar un
increment significatiu, en més del 100 %, pel que fa a l'emissió d'informes sobre
disposicions de caràcter general. S'ha de destacar també l'augment dels recur-
sos administratius tramitats i de les actuacions de representació i defensa de
l'Agència en els recursos contenciosos interposats contra resolucions d'aquesta. 

Pel que fa a les actuacions incloses dins l'apartat d'estudis (articles doctri-
nals, ponències, estudis específics, etc.), s'observa un descens respecte de
l'any 2006. En canvi, en l'apartat d'informes i assessorament interns s'incre-
menta l'activitat d'assessorament intern vinculada a la creixent activitat de les
altres àrees de l'Agència, especialment de l'Àrea d'Inspecció, incloent-hi en
aquest apartat no només els informes formals emesos per l'Assessoria
Jurídica, sinó també les tasques d'anàlisi i assessorament jurídic de cadas-
cun dels expedients de l'Àrea d'Inspecció (procediments sancionadors i de
tutela de drets).

2004            2005           2006           2007

Informes sobre
disposicions

Dictàmens de
consultes formals

Estudis Informes i
assessorament intern

Recursos
contenciosos

Recursos
administratius

11 12 11

25

14
16

20

15

9 10

26

12

8
10

32

53

5

1
3

5
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A continuació s'exposen algunes de les consideracions més rellevants for-
mulades en els apartats d'informes sobre disposicions generals i en els dic-
tàmens sobre consultes formals adreçades a la directora de l'Agència, com
també una breu referència a dues noves tasques assumides per
l'Assessoria Jurídica derivades de l'assumpció de la coordinació del grup
d'anàlisi jurídica i normativa de les diverses agències de protecció de dades
i les funcions de representació i defensa de l'Agència davant els jutjats i els
tribunals.

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

3.2.1.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general

Una de les funcions de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és 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 que 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 concreta a 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 disposicions normatives que elabori el Govern en virtut
de la delegació legislativa i els projectes de reglaments o disposicions de
caràcter general que afectin 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 ciutadans. 
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Aquest mateix precepte disposa que els informes seran sol·licitats pel
Govern, per mitjà del secretari o la secretària del Govern o pels consellers o
les conselleres competents per raó de la matèria. En termes generals, és per-
tinent indicar que, en alguns casos, la petició de l’informe no ha estat cur-
sada per l’òrgan competent, sinó per aquell interessat directament a sol·lici-
tar l’informe. Tot i així, i sense deixar de fer constar aquesta circumstància,
s’ha emès l’informe pertinent. 

D’altra banda, tot i no tenir caràcter preceptiu, l’Agència també ha emès infor-
mes sobre circulars, resolucions de creació de fitxers i alguns projectes nor-
matius que se li han sol·licitat amb una incidència directa en matèria de pro-
tecció de dades personals.

Durant l’any 2007 s’han informat un total de 25 projectes de disposicions de
caràcter general, la major part procedents de la Generalitat de Catalunya,
que fan referència a diversos àmbits.

PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS ANALITZATS DURANT L’ANY 2007
Projecte d’ordre per la qual es creen i se suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal dependents de les Cambres Oficials
de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
Proposta de circular sobre tractament i comunicació de dades personals en l’àmbit del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Proposta d’ordre de creació del fitxer Sistema d’informació de la policia de la Generalitat de perfils genètics de mostres bio-
lògiques relacionades amb la investigació criminal (SIP IDENTICRIM).
Projecte d’ordre de creació del Fitxer Unificat de Maltractament Infantil.
Proposta d’ordre de creació del fitxer únic de prestacions socials de caràcter econòmic.
Projecte d’ordre per la qual s’estableix el procediment d’atorgament i retirada del distintiu públic de confiança en línia, així
com l’exercici de les funcions adreçades a vetllar pel manteniment dels requisits que en justifiquen l’atorgament.
Projecte d’ordre d’actualització de la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal al Departament de la
Presidència.
Projecte de llei de conservació de dades relatives a comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions. 
Projecte de llei de mesures d’impuls de la societat de la informació.
Projecte de decret sobre l’accés i l’avaluació de la documentació.
Projecte de decret pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del
Servei Català de la Salut.
Projecte de reial decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Proposta d’ordre per la qual es crea el fitxer de dades personals del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència,
en l’àmbit competencial del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Memòria d’actuacions

36

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre MAH/272/2006, de 18 de maig, per la qual es regulen els fitxers automatitzats
que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i les entitats adscrites.
Projecte d’ordre d’actualització dels fitxers de dades de caràcter personal existents al Departament d’Economia i Finances.
Projecte d’ordre per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal derivades de l’aplicació telemàtica de
gestió de consultes, queixes i suggeriments disponible al web del Departament de Treball.
Projecte d’ordre de notificació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal existents a l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
Projecte de decret pel qual es regula l’aplicació dels sistemes d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya,
elaborat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 
Proposta d’instrucció per la qual es regula el sistema de protecció de dades del Síndic de Greuges.
Projecte d’ordre per la qual es regulen fitxers que contenen dades personals gestionats per empreses públiques i organismes
autònoms adscrits o vinculats al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Projecte de decret de modificació del Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als
establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis.
Avantprojecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura
franquista.
Projecte d’ordre sobre els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de l’Observatori del Paisatge.
Projecte d’ordre de creació i modificació de la relació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal ges-
tionats per l’Institut Català de les Dones.
Projecte de decret pel qual s’estableix un sistema de garanties referent al cobrament de les rendes arrendatícies dels contrac-
tes de lloguer d’habitatges.

TIPUS DE PROJECTES ANALITZATS

Decrets; 6

Ordres; 1

Altres; 2

Lleis; 3
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De les disposicions de caràcter general sobre les quals ha informat l’Agència
durant l’any 2007, aquests informes han consistit principalment en normes de
creació, modificació o supressió de fitxers o tractaments que contenen dades
de caràcter personal, mentre que la resta són sobre disposicions de regula-
ció de diverses matèries que, d’una manera més o menys directa, afecten la
protecció de dades personals. En aquest sentit, es pot observar que es con-
firma la tendència, apuntada anys anteriors, d’increment dels projectes sot-
mesos a informe de l’Agència com a conseqüència del fet que, tot i que la
matèria tractada en diversos projectes normatius aparentment no incideix en
l’àmbit de la protecció de dades, aquests projectes sí que incorporen afec-
tacions del dret a la protecció de dades personals que requereixen una valo-
ració per tal d’incidir en l’aplicació correcta de la legislació sobre protecció
de dades personals, principalment la LOPD.

Pel que fa a les propostes de disposicions que creen fitxers o tractaments de
dades personals, s’ha constatat que els aspectes relatius a la classificació
de les dades utilitzant la terminologia de la LOPD, les cessions de dades i
els nivells de seguretat han millorat pel que fa a la previsió. No obstant això,
no passa el mateix pel que fa als serveis o les unitats davant les quals es
poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que, en
alguns casos, s’han omès. És important tenir en compte que, atès que
aquests òrgans poden coincidir o no amb l’òrgan responsable del fitxer, la
LOPD distingeix expressament en dos apartats diferents la informació sobre
el responsable (article 20.2.f) i sobre els òrgans o unitats d’exercici de drets
(article 20.2.g). Una informació que, d’altra banda, té una rellevància espe-
cial, ja que ha de ser clara i detallada per acomplir adequadament el dret d’in-
formació als ciutadans que la LOPD descriu a l’article 5. 

D’altra banda, cal insistir que en el procés d’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’ordre 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 per-
sonals i confirmar l’adequació del tractament d’aquestes dades i les ces-
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sions corresponents per complir el que preveu la LOPD. En qualsevol cas,
això no impedeix valorar positivament la regulació en una sola disposició
del conjunt de fitxers d’un determinat departament de la Generalitat, atès
que això pot aportar claredat i facilitar l’accés dels ciutadans i les ciutada-
nes a la informació sobre el conjunt de fitxers de dades de caràcter per-
sonal. 

Com a qüestió prèvia a l’anàlisi del contingut de les disposicions, tal com
l’Agència ha posat de manifest anys anteriors, tot i que la indicació de si el
fitxer és automatitzat o no aporta informació sobre el sistema de tractament
utilitzat, no és necessari que la disposició que se sotmet a informe faci refe-
rència en la denominació al fet que els fitxers o tractaments regulats siguin
«automatitzats». La normativa de protecció de dades personals s’aplica inde-
pendentment del suport en què es troben les dades, que és irrellevant a efec-
tes d’exigir el compliment de la normativa. La regulació dels tractaments 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», d’una manera sistemàtica, en la denominació dels fitxers. De
fet, pel que fa a les administracions públiques, sovint conviuen els dos
suports, manual i automatitzat, en els fitxers i els tractaments de dades. En
qualsevol cas, aquesta observació s’ha de completar amb una menció de l’ar-
ticle 54.1.c del nou Reglament de desplegament de la LOPD (RLOPD), que
sí que exigeix, per als fitxers de titularitat pública que es creïn a partir de la
seva entrada en vigor, la menció del sistema de tractament a l’apartat corres-
ponent a l’estructura i el tipus de dades.

Cal tenir en compte que la Disposició addicional segona de la Llei 5/2002,
de 19 d’abril, disposa que els fitxers i els tractaments de dades personals no
automatitzats de titularitat de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals de
Catalunya han de formalitzar la seva 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. D’altra banda, el 24 d’octubre de 2007 acabava el ter-
mini de dotze anys establert per la Disposició addicional primera de la LOPD,
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per la qual cosa l’adequació de tots els fitxers manuals a allò que estableix
la LOPD ha de ser plena des d’aquesta data. 

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
manifest determinades qüestions específiques dels casos analitzats, relatives
sempre a la protecció de dades personals, hi ha diverses consideracions 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 a la major part dels seus informes.
Tenint en compte la interrelació de tots els apartats de l’article 20.2 de la
LOPD, de manera que la concreció en un apartat 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 LOPD) sobre els quals es pretén obtenir dades de
caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les, persisteix
moltes vegades una confusió que ja s’havia detectat anys anteriors. En
diversos fitxers es fa esment de «persones físiques o jurídiques» afecta-
des pel fitxer. Cal insistir que, tot i que en determinats casos els fitxers
poden incloure referències a persones jurídiques, l’objecte de la LOPD és
la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal i, per
tant, referides exclusivament a persones físiques. Les persones jurídiques
no són objecte d’aquesta normativa, i, per tant, caldria distingir els fitxers
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de dades de caràcter personal d’altres tipus de registres o dels mateixos
registres dels quals porta causa el fitxer de dades de caràcter personal.
Una altra cosa és que, als diferents fitxers de dades de caràcter perso-
nal, sigui pertinent incloure com a persones físiques afectades les perso-
nes de contacte o els representants de les persones jurídiques. En aquest
cas, caldria especificar la consideració esmentada en aquest apartat del
fitxer, per evitar la confusió que s’apuntava en consideració del que exi-
geix la legislació de protecció de dades personals. Per tant, l’Agència ha
apuntat que convindria revisar les referències a persones jurídiques,
empreses o administracions públiques, com a col·lectiu afectat, ja que pot
portar a una certa confusió. 

— Pel que fa a l’apartat c de l’article 20.2 de la LOPD, relatiu al procediment
de recollida de les dades personals, diverses vegades l’Agència ha
detectat que, tot i que als formularis d’inscripció dels fitxers de dades per-
sonals al Registre de Protecció de Dades de Catalunya es demana infor-
mació tant sobre la procedència de les dades com sobre el procediment
de recollida d’aquestes dades, pròpiament l’apartat esmentat de l’article
20 de la LOPD preveu que s’informi, en la disposició de creació del fitxer,
del «procediment de recollida de les dades de caràcter personal». En
diversos fitxers que han presentat els departaments 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 per-
sona interessada, del seu representant, d’administracions públiques,
etc.), informació que certament és pertinent, però hi mancaria afegir infor-
mació relativa al procediment, és a dir, que es concreti si les dades s’han
recollit a través d’enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrò-
nica o altres mitjans. En aquests casos, tal com s’havia fet anys anteriors,
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 una concre-
ció més gran de les dades personals agrupades per tipologies, a dife-
rència d’anys anteriors. La classificació de dades de caràcter personal
per categories segons si es tracta de dades identificatives (nom i cog-

Memòria d’actuacions

41

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



noms, DNI, número de la Seguretat Social o mutualitat, etc.), dades de
característiques personals (edat, sexe, nacionalitat, etc.), dades espe-
cialment protegides (ideologia, salut, religió o creences, etc.), dades aca-
dèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional,
etc.), etc., 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 contingut i les característiques per tal
de poder exercir els drets que els atorga la LOPD. S’ha instat, doncs, en
aquests casos, a continuar en aquesta línia tenint en compte, si s’escau,
les tipologies de dades dels formularis de notificació de fitxers a l’Agència.

Sobre aquestes consideracions, es recorda que aquest aspecte és molt relle-
vant a l’hora d’ajustar 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 contingudes en un fitxer no es pot valorar adequadament el nivell de
seguretat que ha previst el responsable del fitxer. A tall d’exemple, les dades
relatives a la salut tenen la consideració de dades especialment protegides
en l’àmbit de la protecció de dades personals. En conseqüència, el Reial
decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter perso-
nal, els assignava un nivell alt de seguretat. 

En conclusió, tot i que l’atribució del nivell de seguretat no depèn exclusiva-
ment de les dades tractades, la interrelació entre els apartats relatius a la tipo-
logia de les dades i el nivell de les mesures de seguretat és tan estreta, que
una claredat més gran del primer aspecte serveix per aclarir i ajustar ade-
quadament el segon.

Pel que fa a l’apartat e de l’article 20.2 de la LOPD, corresponent a les ces-
sions de dades personals, en alguns casos els fitxers preveuen 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 convenient
especificar l’habilitació legal que justifica una cessió de dades, així com con-
cretar al màxim la persona física o jurídica, pública o privada, a la qual se
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cediran les dades. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, per exemple, indi-
car cessions a «administracions públiques» o «organismes oficials» sense
més concreció no es podria considerar una informació suficient si fos possi-
ble concretar més. Els articles 11 i 21 de la LOPD defineixen el règim gene-
ral de les cessions o comunicacions de dades de caràcter personal, i s’hi
estableix que quan la cessió està autoritzada en una llei no és necessari el
consentiment de la persona afectada, a banda d’altres previsions d’aquests
articles. En conseqüència, l’Agència ha demanat a determinats departaments
la revisió de les referències fetes, en aquest apartat, a normes de rang infe-
rior a la llei. 

Amb relació a l’article 20.2.g de la LOPD, relatiu als serveis o les unitats
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, no només del servei o de la unitat
encarregada de facilitar l’exercici d’aquests drets, sinó també de les dades
referides al seu número de telèfon de contacte i la seva adreça de correu
electrònic i, si es considera convenient, també l’adreça. Que la informació
que es dóna als ciutadans en aquest apartat sigui clara i detallada té una
rellevància especial per tal d’acomplir adequadament el dret d’informació que
la LOPD descriu a l’article 5. A més, és important relacionar clarament les uni-
tats o els serveis habilitats per a cadascun dels fitxers, i no d’una manera
genèrica. 

Un apartat que sempre ha estat objecte d’una atenció especial en els infor-
mes de l’Agència ha estat el relatiu al nivell de mesures de seguretat que s’a-
tribueix a cada fitxer (article 20.2.h de la LOPD). S’ha detectat que de vega-
des, pel tipus de dades tractades, el nivell de seguretat indicat no era el
correcte, perquè s’indicava un nivell inferior o superior al requerit. El nivell de
seguretat adequat és, per a cada cas, el que determina el Reial decret
994/1999, d’11 de juny (actualment derogat pel Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
LOPD), que estableix els nivells bàsic, mitjà o alt, d’acord amb la naturalesa
de la informació tractada. Són especialment significatius els casos en què en
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principi s’indica un nivell alt quan les dades personals del fitxer no es corres-
ponen amb cap de les categories que ho requereixen, és a dir, dades d’ide-
ologia, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual, o quan les dades
se sol·liciten amb finalitats policials sense el consentiment de la persona afec-
tada. En aquests casos l’opció d’elevar el nivell de seguretat per sobre de l’e-
xigible és correcta i l’Agència l’ha valorat positivament perquè és més garan-
tista, ja que l’article 4.5 del Reglament disposa que els nivells de mesures de
seguretat tenen la condició de mínims exigibles. En canvi, en els casos en
què es detecten incoherències entre les dades personals i els nivells de segu-
retat indicats, es recomana als departaments de la Generalitat que revisin el
nivell assignat, 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 realitat. 

En diversos casos s’ha observat que la previsió d’un nivell mitjà de segure-
tat ve determinada pel fet que el fitxer inclogui, entre altres, dades bancàries.
Tot i que l’article 4.2 del Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, disposa que els
fitxers que requereixen un nivell mitjà de seguretat són els que inclouen dades
de «serveis financers», entre altres, aquesta agència ha mantingut el criteri,
en els seus informes, que aquesta referència a dades de «serveis financers»
del Reglament no implica que qualsevol informació o dada personal de tipus
bancari proporcioni necessàriament informació sobre serveis financers i, per
tant, per a aquest tipus de dades és suficient un nivell bàsic de mesures de
seguretat. A tall d’exemple, incloure en un fitxer un número de compte corrent
o de targeta per fer una transferència econòmica regular o una aportació
financera concreta no fa que el fitxer requereixi les mesures de seguretat de
nivell mitjà. Aquesta interpretació, d’altra banda, s’ha recollit al nou RLOPD.
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. 

Una vegada s’han aprovat i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya algunes de les disposicions de caràcter general informades per
l’Agència, és possible dur a terme una breu anàlisi d’aquestes disposicions
amb relació al seu nivell d’adequació als informes emesos. Amb caràcter
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general, es constata la incorporació en els textos legals de les valoracions
fetes per l’Agència pel que fa a la distinció entre finalitats del fitxer i usos
específics del fitxer, a la concreció de les persones o col·lectius de persones
afectades per la recollida de les dades personals i a la classificació en les
tipologies corresponents de les dades personals dels fitxers, entre altres con-
sideracions. No obstant això, amb relació a altres valoracions fetes en els
informes de l’Agència pel que fa a la necessitat de donar informació sobre el
procediment de recollida de les dades personals dels fitxers, i no només
sobre la procedència d’aquestes dades; a la necessitat d’excloure de l’àm-
bit d’aplicació de la LOPD les persones jurídiques i, per tant, el fet que no cal
incloure dades relatives a aquestes persones jurídiques en els fitxers, ja que
no tenen caràcter de dades personals, o bé a la necessitat d’incloure a l’a-
partat de cessions de dades personals del fitxer l’habilitació legal que les legi-
tima, tot i la importància de tenir en compte aquestes precisions a l’hora d’e-
laborar les disposicions, no sempre s’han tingut en compte. 

A més dels projectes de disposicions de creació, modificació o supressió de
fitxers, l’Agència informa també sobre qualsevol proposta de normativa que,
pel seu contingut, pugui afectar la protecció de dades i li hagi estat sol·lici-
tada per alguna de les entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència. Així
ha estat en diferents supòsits, entre els quals destaca, durant l’any 2007, la
proposta d’instrucció per la qual es regula el sistema de protecció de dades
del Síndic de Greuges, la proposta de circular sobre tractament i comunica-
ció de dades personals del Departament d’Acció Social i Ciutadania, el
Projecte de decret sobre l’accés i l’avaluació de la documentació i el Projecte
de reial decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Pel que fa a la realització d’instruccions i circulars, l’objectiu principal és esta-
blir un seguit de criteris unificats de tractament de dades personals dins l’àm-
bit de l’entitat o departament que les crea, per supeditar-les a la normativa
existent en matèria de protecció de dades, sense innovar en els aspectes
substancials de l’ordenament jurídic aplicable a la matèria i, alhora, amb
remissions generals i expresses a la normativa esmentada al llarg del text arti-
culat. En aquest sentit, l’Agència ha valorat positivament l’esforç d’intentar sis-
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tematitzar la normativa en protecció de dades personals de manera que se’n
faciliti l’aplicació al personal al servei d’aquestes entitats o departaments,
amb la intenció de proporcionar una seguretat jurídica més gran tant als titu-
lars de les dades personals que tractin aquestes entitats o departaments com
al seu propi personal en el desenvolupament de les tasques atribuïdes. No
obstant això, sovint en aquest tipus d’instruccions o circulars cal posar de
manifest dos aspectes que poden plantejar alguns problemes a l’hora d’a-
plicar-los en la pràctica. D’una banda, l’Agència considera que, tot i que la
reproducció de la LOPD pot ser inevitable i fins i tot positiva, en els supòsits
en què se’n reprodueix parcialment el contingut es poden generar equívocs
al destinatari de la norma, per la qual cosa és preferible reproduir íntegrament
la regulació de l’aspecte de què es tracti o bé fer una remissió in integrum al
text legal corresponent. D’altra banda, l’Agència recomana adaptar-se, en la
mesura que sigui possible, a la sistemàtica de la LOPD en la redacció del
text, ja que això facilita l’aplicació de la instrucció o circular als seus desti-
nataris. A tall d’exemple, convé evitar el tractament conjunt de determinats
aspectes diferenciats clarament a la LOPD. 

Una menció especial mereix també el Projecte de decret de modificació del
Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de
reclamació/denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació
de serveis, amb relació a la inclusió de la clàusula informativa prevista a l’ar-
ticle 5 de la LOPD. La LOPD disposa que, quan les dades es recullen per
mitjà de qüestionaris o altres impresos, hi han de figurar, d’una manera cla-
rament llegible, les advertències a què fa referència l’article 5.1 d’aquesta llei.
En síntesi: sobre l’existència d’un fitxer o tractament, sobre la finalitat de la
recollida de les dades i dels destinataris d’aquestes, sobre el caràcter obli-
gatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que es formulin, sobre les
conseqüències de l’obtenció de les dades, sobre la possibilitat d’exercir el
dret d’habeas data i sobre la identitat o l’adreça del responsable del fitxer. 

Aquest principi d’informació a les persones de les quals es tracten dades per-
sonals constitueix un element bàsic del dret fonamental a la protecció de
dades personals regulat a la LOPD. En aquest cas, atesa la matèria sobre la
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qual versa la disposició, i la impossibilitat material d’incloure-hi íntegrament
tota la informació a què es refereix l’article 5.1, l’Agència ha optat, amb caràc-
ter excepcional, per admetre una interpretació més flexible i, així, aconseguir
fer efectiva aquesta exigència. Aquesta interpretació implica informar les per-
sones interessades de forma parcialment diferida en el temps, de manera
que, en el moment de recollir les dades personals per mitjà d’un imprès o un
qüestionari, hi consti una referència específica a l’existència d’un fitxer i a la
seva finalitat corresponent, així com a l’obligatorietat de facilitar les dades
personals, una referència que es complementarà, posteriorment, amb la infor-
mació més concreta de la resta de punts de l’article 5.1 de la LOPD per cada
entitat o organisme competent en el tractament d’aquestes dades. 

Pel que fa al Projecte de decret sobre l’accés i l’avaluació de la documenta-
ció, té com a objectiu desplegar les previsions de la Llei 10/2001, de 13 de
juliol, d’arxius i documents, amb relació a l’accés i a l’avaluació i l tria de docu-
ments, i establir la composició i el funcionament de la Comissió. Per tal d’a-
nalitzar el Projecte des del punt de vista del dret fonamental a la protecció de
dades personals, cal tenir en compte que el dret d’accés a la documentació
en poder de les administracions públiques està estretament relacionat amb
el dret a la protecció de dades personals, de manera que, tal com s’ha dit
algun cop, es pot considerar que són dues cares d’una mateixa moneda. En
aquest sentit, es fa avinent que la regulació del dret d’accés a la informació
del sector públic en sentit ampli està mancada, actualment, d’una regulació
expressa i de conjunt en l’ordenament jurídic espanyol i català, a diferència
d’altres ordenaments europeus. En el cas en què l’accés a la informació admi-
nistrativa contingui dades de caràcter personal i aquest s’empari en l’exer-
cici 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 dades personals de terceres persones
que constin en un expedient. Per aquest motiu, en els supòsits en què es
puguin invocar tots dos drets cal analitzar quins són els béns i els interessos
en joc per fer-ne una valoració adequada.

Atès el concepte ampli de dada personal i de tractament de dades que pre-
veu la LOPD, el desenvolupament que fa el Projecte de desplegament de la
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Llei 10/2001 abans esmentada implica necessàriament valorar la documen-
tació que inclou, en un grau més o menys elevat, dades de caràcter perso-
nal, així com tenir en compte les previsions de la normativa en protecció de
dades personals. Així, en determinats aspectes previstos en el Projecte, com
ara la visualització de documents per complir el dret d’accés, els criteris apli-
cables per determinar les taules d’avaluació i l’accés documental aplicables
a la documentació pública, que determinen per a cada sèrie documental el
termini de conservació i el règim aplicable a l’accés als documents, o el règim
d’eliminació física previst per la documentació pública o privada que contin-
gui dades personals, l’Agència ha recomanat, per a tots i cadascun d’aquests
aspectes del Projecte, incloure en l’articulat una remissió general a la LOPD.
Tot i que aquesta recomanació no s’ha plasmat a cadascun dels apartats
esmenats en l’aprovació final del decret, l’Agència valora positivament la
incorporació a l’inici de l’articulat d’una clàusula de salvaguarda o remissió
general a allò que estableix la normativa de protecció de dades personals.
Així mateix, també és motiu de valoració positiva que s’hagi previst, en la
composició de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental,
una vocalia a proposta de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, nome-
nada com la resta pel conseller o la consellera competent en matèria de cul-
tura, així com la presència, a la Comissió Permanent, entre altres, de la per-
sona representant de l’Agència. La presència de l’Agència, entre altres, a
l’òrgan que té, per llei, atribuïda la capacitat de dur a terme la ponderació
amb relació al dret fonamental a la intimitat, al dret fonamental a la protecció
de dades personals i altres interessos de les persones implicades o afecta-
des per la documentació, ha de facilitar sens dubte la ponderació adequada
pel que fa a la concessió o limitació total o parcial de l’accés a la documen-
tació. 

En darrer terme, cal destacar d’una manera molt especial la participació de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades en el procés d’elaboració del nou
RLOPD. 

Durant el tràmit d’informe atorgat a aquesta agència i en altres intervencions
dutes a terme per l’Agència, aquesta ha manifestat la necessitat que el
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Projecte tingués en compte, en el grau més alt, les agències autonòmiques
de protecció de dades, especialment en els supòsits en què, en el decurs de
l’articulat, només es feia referència a l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, tot i referir-se a àmbits en els quals han d’intervenir els respectius
òrgans autonòmics de control a les comunitats en què, com en el cas de
Catalunya, existeixen aquests òrgans. 

Un exemple de l’acolliment de les propostes de l’Agència el trobem en els
articles referits a la notificació i la inscripció dels fitxers de titularitat pública
o privada (capítol II, títol V). Entre altres consideracions, l’Agència va recor-
dar la necessitat de respectar la distribució competencial resultant de la
Constitució espanyola i dels estatuts d’autonomia de cada comunitat autò-
noma, d’acord amb la qual, en l’àmbit de competència autonòmic, la per-
sona interessada només està obligada a notificar els fitxers per inscriure’ls,
modificar-los o cancel·lar-los al registre autonòmic, sense que sigui neces-
sari fer-ho al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència
Espanyola, per tal d’evitar una doble notificació innecessària. En conse-
qüència, el reglament ha acollit un sistema de notificació única a l’autoritat
de control, de manera que és aquesta la que ha de donar trasllat de la ins-
cripció al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.
Un altre exemple seria la supressió en l’articulat, a proposta de l’Agència,
de la figura del requeriment de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
a l’autoritat de control autonòmica en el cas que aquesta no donés trasllat
de la notificació de fitxers de la seva competència al Registre General de
Protecció de Dades, així com el trasllat del requeriment al Defensor del Poble
o l’equivalent autonòmic. 

Aquesta consideració necessària de les competències de les autoritats de
control autonòmiques s’ha fet extensiva, també en el sentit defensat per
l’Agència Catalana, a altres aspectes del projecte de reglament relacionats
amb la notificació dels fitxers, com ara pel que fa als models i els suports
necessaris per dur-la a terme, a la cancel·lació de les inscripcions o a la ins-
cripció d’ofici d’aquests fitxers, així com també als altres aspectes relacionats
amb els codis tipus (títol VII). 
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Així mateix, en el sentit proposat per l’Agència s’ha suprimit de l’articulat del
Reglament la referència a determinats preceptes de la LOPD atès que l’àmbit
competencial de les autoritats de control autonòmiques no el delimiten exclu-
sivament els preceptes referenciats, com en el cas d’aquesta d’Agència, en què
les competències vénen delimitades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

L’aprovació d’aquest Reglament de desplegament de la LOPD comporta
força novetats que no es poden comentar en aquesta memòria per raons tem-
porals, però que han de tenir una incidència directa en les competències de
l’Agència Catalana en anys posteriors, sobretot per la inclusió en el
Reglament d’un concepte de fitxers de titularitat pública i de titularitat privada
que comportarà algunes modificacions en el règim aplicable a determinats
fitxers sotmesos al control de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
especialment pel que fa a les disposicions sobre creació de fitxers i sobre el
règim sancionador aplicable.

3.2.1.2. Consultes jurídiques

L’Agència Catalana de Protecció de Dades té com a funció, entre altres,
donar resposta a les consultes que l’Administració de la Generalitat, els ens
locals, les universitats de Catalunya i els altres ens inclosos dins l’àmbit d’ac-
tuació de l’Agència formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de
dades personals, segons disposa l’article 5.1.k de la Llei 5/2002, de 19 d’a-
bril. D’acord amb la normativa citada, i amb el que disposa l’Estatut de
l’Agència, correspon a la seva directora respondre a les consultes que li for-
mulin els consellers o les conselleres, pel que fa als departaments de la
Generalitat i els organismes i les entitats que en depenen, o els representants
legals de cada entitat, en la resta de supòsits.

En termes generals, les consultes adreçades a l’Agència l’any 2007 han con-
sistit en els supòsits que, d’una manera resumida, s’exposen a continuació,
classificats segons el cas plantejat o la problemàtica que plantegen des de
la perspectiva de la normativa de protecció de dades personals.

Memòria d’actuacions

50

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



DICTÀMENS EMESOS SEGONS ENTITATS QUE HAN FORMULAT LA CONSULTA

Tractament de dades personals en l’àmbit de la salut. Atenció especial a diver-
sos projectes d’implantació de sistemes d’informació per comunicar dades de
la història clínica dels pacients entre diversos centres assistencials

L’Agència ha rebut durant aquest any diverses consultes que tenen com a
denominador comú el tractament amb mitjans electrònics de les dades dels
pacients, en l’àmbit de la prestació de serveis sanitaris. Així doncs, cal ana-
litzar les especificitats que presenta aquest tractament des de la perspectiva
de la normativa de protecció de dades personals. S’ha tingut especialment
en compte el context europeu amb relació al desenvolupament de diversos
projectes d’història clínica electrònica, així com, entre altres, el Document de
treball sobre el tractament de dades personals relatives a la salut en els his-
torials mèdics electrònics, adoptat pel Grup de Treball de l’article 29, el 15
de febrer de 2007.

L’Agència ha considerat adient posar de manifest la necessitat de valorar la
conveniència d’iniciar projectes de sistemes d’informació en el context sani-
tari que puguin suposar una duplicitat de tractaments que podria resultar
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innecessària i generar una certa confusió entre els usuaris, tant pel que fa a
les entitats que efectivament tracten les seves dades com pel que fa a l’e-
xercici dels drets que els atorga l’ordenament jurídic en matèria de protecció
de dades personals.

Cal emmarcar algunes consultes presentades en el desenvolupament de la
Història Clínica Compartida, i recordar que, en el model del sistema sanitari
català, els recursos sanitaris són de titularitat pública o privada, i centres de
tots dos tipus s’integren en una xarxa hospitalària d’utilització pública. Amb
relació a la possible comunicació de dades personals entre centres sanitaris
integrats en aquesta xarxa pública, ja sigui dins d’un sol municipi o en un
àmbit territorial superior, es pot concloure que en principi hi ha prou cober-
tura legal per considerar que s’exclou la necessitat de recollir el consentiment
dels pacients per procedir al tractament de les seves dades, sempre que es
respectin els límits, les obligacions i els principis de la LOPD, en concret el
que disposa la llei pel que fa al tractament de les dades de salut (articles 7
i 8), en connexió amb el que disposa la normativa sectorial aplicable amb
relació als drets dels pacients i els usos de la història clínica.

Tot i que en aquest cas concret no sigui necessari el consentiment de la per-
sona titular de les dades, com ha quedat exposat, això no ha de desplaçar
la prestació del consentiment a terceres persones, físiques o jurídiques, com
s’apuntava en un dels projectes analitzats. Les previsions de la LOPD res-
pecte del consentiment pel que fa a les dades de salut poden portar a exclou-
re’l en determinats casos, però no atribueixen la prestació del consentiment
a tercers, en substitució del titular. Així mateix, es recorda que és el titular de
les dades qui té la potestat d’exercir el dret d’habeas data, en concret el dret
d’oposició, que té una rellevància especial en el cas analitzat, precisament
perquè el consentiment no és requerit.

Així mateix, el desenvolupament d’aquests sistemes ha de partir de la defi-
nició prèvia d’un esquema clar dels fluxos informatius que hi haurà, i ha de
tenir en compte el principi de qualitat de les dades i la necessitat de limitar
les finalitats i els usos previstos, en atenció al fet que la normativa sectorial
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aplicable limita clarament els possibles usos de les dades contingudes en la
història clínica dels pacients. En aquest sentit, caldria evitar previsions genè-
riques o indeterminades d’accés a tota la informació continguda en la histò-
ria clínica, ja que un accés a les dades de salut, plantejat en aquests termes,
s’extralimitaria de les exigències que, de forma reforçada en el cas de dades
especialment sensibles, com ara les dades de salut, imposen la LOPD i la
normativa sectorial aplicable.

També cal assegurar suficientment que els usuaris i els pacients, en defini-
tiva els titulars de les dades, podran en tot moment exercir els seus drets
d’autodeterminació informativa de manera adequada, especialment el dret
d’oposició, per la qual cosa s’ha de tenir una cura especial a acomplir el dret
d’informació, en els termes de l’article 5 de la LOPD.

Atès el context actual i les previsions de futur pel que fa al desenvolupament
de sistemes d’Història Clínica Compartida i electrònica, l’Agència considera
especialment recomanable establir clarament les obligacions que tenen els
agents que participen en el tractament de les dades, ja sigui com a respon-
sables o com a encarregats del tractament, a l’hora d’aplicar les mesures de
seguretat adients, segons allò que disposa la normativa de protecció de
dades personals.

Tractament de dades personals de la història clínica per a finalitats
d’investigació

Encara amb relació al tractament de les dades de salut, l’Agència ha tingut
l’oportunitat de recordar en un altre dictamen que qualsevol accés a infor-
mació relativa als pacients o els usuaris d’un centre hospitalari que contingui
dades de caràcter personal, per exemple, per una empresa pública per fer
uns estudis en el context de la investigació mèdica, té la consideració de
comunicació de dades, sotmesa al règim general previst als articles 11 i 21
de la LOPD. És especialment rellevant tenir en compte les previsions de la
normativa en l’àmbit sanitari (pel que fa a Catalunya, l’article 11 de la Llei
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21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut
i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica) amb relació als usos de
la història clínica, en concret amb finalitats epidemiològiques, d’investigació
o docència. En definitiva, en aquest cas cal recollir el consentiment dels titu-
lars de les dades, o bé que la cessió es faci de forma dissociada, de manera
que la persona física no sigui identificable.

Exercici del dret d’accés dels regidors dels ajuntaments a una informació
determinada que conté dades de caràcter personal

L’any 2007 s’han plantejat diverses consultes relatives al dret d’accés dels
regidors a la informació de què disposa l’ajuntament per complir les diverses
funcions que els atribueix la legislació vigent. Des del moment en què
aquesta informació conté dades de caràcter personal, queda sotmesa a allò
que disposa la LOPD, i en conseqüència cal ponderar els diferents drets i
interessos en conflicte.

En primer lloc, cal emmarcar el dret d’accés dels regidors a una informació
determinada que pot contenir dades personals en el context de la normativa
sectorial aplicable. Així, segons allò que disposa la Llei reguladora de les
bases de règim local, el govern i l’administració municipal corresponen a l’a-
juntament, que està integrat per l’alcalde i els regidors. Tenint en compte que
els regidors formen part integrant de l’ajuntament, pròpiament no som davant
un tercer aliè, als efectes de considerar que té lloc una cessió o comunica-
ció de dades des de l’ajuntament, ja que els regidors accedeixen a les dades
com a part integrant del consistori. No obstant això, tot i que no s’hi apliqui
en principi el règim general de la comunicació de dades previst als articles
11 i 21 de la LOPD, és clar que té lloc un accés a dades personals que s’ha
de sotmetre als principis i les obligacions que es desprenen de la LOPD. 

En aquest sentit, cal conciliar el fet que els regidors exerceixen, sobre la base
de la normativa sectorial aplicable, una sèrie de funcions, com a membres
de la corporació que ostenten delegacions o responsabilitats de gestió, o bé
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com a membres d’òrgans col·legiats, així com funcions de control de les acti-
vitats de l’ajuntament, per la qual cosa se’ls reconeix el dret d’accés a una
informació determinada. Aquest dret d’accés, reconegut a tots els regidors
de la corporació, independentment del fet que siguin a l’equip de govern o
bé a l’oposició, amb l’únic matís de les funcions que els uns i els altres tenen
atribuïdes, té uns límits, entre altres l’afectació dels drets fonamentals a l’ho-
nor, la intimitat o la pròpia imatge de tercers, així com del dret a la protecció
de dades personals. D’altra banda, tal com es desprèn de la doctrina del
Tribunal Suprem, quan l’exercici d’aquest dret d’accés esdevé abusiu, pot ser
legítim limitar l’accés dels regidors a la informació.

Des de la perspectiva de la protecció de dades personals, quedaria legiti-
mat l’accés dels regidors a dades personals, sense consentiment de les per-
sones afectades, únicament quan l’accés fos necessari per al desenvolupa-
ment de les funcions que els atribueix la normativa específica, ja que en
aquest cas s’acompleix l’exigència de la LOPD, en concret, del principi de
qualitat (article 4 de la LOPD), que l’accés a les dades es fonamenti en una
finalitat concreta, prevista en una norma amb rang de llei.

Del que s’ha exposat es desprèn que l’ajuntament, en rebre una petició d’ac-
cés dels regidors, ha d’examinar si en la informació sol·licitada hi ha dades
de caràcter personal, i si és així hi ha d’aplicar el principi de qualitat i, per
tant, fer una ponderació per tal que no es comuniquin més dades personals
de les estrictament necessàries per acomplir la finalitat legítima. En aquest
sentit, segons la matèria tractada i la informació que se sol·liciti, cal tenir en
compte sobretot si s’hi inclouen dades especialment sensibles, o si es pot
atendre el dret dels regidors anonimitzant la informació, entre altres. 

La petició d’accés, per la seva banda, hauria de contribuir, en la mesura que
sigui possible, a facilitar la tasca de ponderació que ha de dur a terme l’a-
juntament. D’aquesta manera, tot i que la motivació de la petició no és exigi-
ble d’acord amb el que ha establert reiterada jurisprudència, si el regidor con-
creta la petició d’accés a dades personals amb relació al desenvolupament
de les funcions que li atorga la normativa i amb la finalitat que vol aconse-
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guir, l’ajuntament podria valorar de manera més precisa, com a responsable
dels fitxers o dels tractaments de dades personals, si l’accés pot entrar en
conflicte amb la necessària protecció de dades personals de les persones
afectades. 

Finalment, cal tenir en compte que, en qualsevol cas, l’accés dels regidors a
dades de caràcter personal queda sotmès al deure de secret, en els termes
de l’article 10 de la LOPD, i de la normativa sectorial aplicable.

Usos del padró municipal i comunicació de dades del padró a tercers per
acomplir diverses finalitats

Durant l’any 2007 s’han plantejat diversos casos relatius a la utilització de les
dades incloses en el padró municipal pels ajuntaments, i també a la legitimi-
tat de comunicar dades del padró a tercers que al·leguen un dret d’accés a
aquestes dades sobre la base de motius diferents.

En aquest sentit, la LOPD exigeix, en compliment del principi de qualitat, que
les dades siguin tractades per a finalitats determinades, explícites i legítimes,
amb relació a les finalitats per a les quals es recullen. Quan és el mateix ajun-
tament qui utilitza les dades ja no es tracta de cap cessió, i cal examinar en
tot cas la finalitat del tractament de les dades. En principi, no representa una
finalitat incompatible amb el tractament inicial que el mateix ajuntament, en
exercici de competències municipals concretes, utilitzi dades del padró per
difondre informació d’activitats municipals de tipus social adreçades a per-
sones immigrants. No obstant això, en aquests supòsits és fonamental que
l’exercici de la competència municipal comporti exclusivament la utilització
de les dades adequades, pertinents i no excessives per acomplir el principi
esmentat. En el cas plantejat, la utilització de la dada de nacionalitat, junta-
ment amb altres dades bàsiques identificatives, pot ser justificada, atesa la
finalitat a acomplir. L’ús d’altres dades no estrictament necessàries per deter-
minar i ubicar les persones a qui l’ajuntament envia una informació seria
excessiu.
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Arran d’una altra consulta formulada, cal tenir present que informacions com
ara el nom, els cognoms i l’adreça d’una persona física tenen en qualsevol
cas la consideració de dades personals identificatives, independentment del
fitxer de l’ajuntament en què figurin aquestes dades, i per tant qualsevol
comunicació d’aquestes dades s’ha de sotmetre al règim de protecció de la
LOPD. Partint d’aquesta base i del règim general aplicable a la comunicació
de dades (articles 11 i 21 de la LOPD), tractant-se d’una petició de dades
per un partit polític per difondre informació indeterminada entre els veïns, esti-
guin empadronats al municipi o no, cal tenir el consentiment d’aquests veïns,
si no és que es donen, pel que fa a les dades dels veïns empadronats, les
previsions de la Llei de règim electoral general respecte de l’accés a dades
personals dels electors i a les còpies del cens electoral, que només es pot
utilitzar per a les finalitats previstes a la mateixa llei.

Quan l’ajuntament contracta una tercera persona per dur a terme una activi-
tat determinada, en concret un estudi sobre la gent gran del municipi, previ-
siblement es pot trobar davant la necessitat de comunicar o cedir unes dades
personals determinades, i, per tant, cal aplicar-hi el règim general de l’article
11 de la LOPD. No obstant això, tractant-se d’una empresa adjudicatària que
elabora un estudi per compte de l’ajuntament, des del punt de vista de la pro-
tecció de dades l’empresa pot actuar sota el règim propi de l’encarregat del
tractament (article 12 de la LOPD), i en aquest cas la llei considera que no
té lloc una comunicació de dades, tot i que cal sotmetre l’accés efectiu a les
dades del padró a les exigències de la LOPD. Les condicions d’accés a les
dades i el tractament que se’n pot fer, entre altres circumstàncies, s’han de
fixar en el contracte o el conveni que s’ha de signar. En tot cas, l’accés a les
dades ha de ser adequat, pertinent i no excessiu amb relació al compliment
de les finalitats establertes en el contracte.

Respecte de la possibilitat de cedir la dada del domicili, inclosa en el padró,
a consolats estrangers que fan de mitjancers amb les administracions públi-
ques dels seus estats, cal tenir en compte que, amb caràcter general, qual-
sevol supòsit que impliqui un moviment internacional de dades entre admi-
nistracions públiques està sotmès necessàriament al règim establert als
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articles 33 i 34 de la LOPD, amb les particularitats previstes respecte de paï-
sos de la Unió Europea. A més, el règim general de la comunicació de dades
entre administracions públiques —article 21 de la LOPD— s’ha d’entendre
referit en principi a les administracions d’àmbit estatal, sense incloure amb
caràcter general comunicacions de dades amb administracions públiques de
qualsevol país tercer. 

En aquests casos, l’excepció a la norma general aplicable que exigeix el con-
sentiment de la persona interessada no està prou identificada a la LOPD i, com
a tal excepció, s’ha d’interpretar de forma restrictiva. Per tant, l’Agència consi-
dera que s’ajusta més al règim general de cessions de dades establert a la
LOPD buscar-ne alternatives, com ara que l’ajuntament actuï de punt de con-
tacte o transmissor entre el ciutadà estranger i el consolat del seu país d’origen.

Respecte d’aquest darrer cas, relatiu a la cessió de dades a consolats estran-
gers, és pertinent apuntar que es va analitzar d’acord amb les previsions nor-
matives vigents en el moment de fer la consulta. A partir de l’entrada en vigor
del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de
la LOPD, la qual tindrà lloc el 19 d’abril de 2008, caldrà tenir en compte, per
a casos similars, les previsions fetes a l’article 65 i següents pel que fa a les
transferències internacionals de dades.

Exercici del dret d’accés de terceres persones a la documentació relativa 
a un expedient administratiu d’obres

Tot i que l’Agència Catalana de Protecció de Dades no té formalment atri-
buïdes competències amb relació al dret d’accés a la informació, arran de
les consultes que s’han fet els darrers anys l’Agència analitza l’aplicació i els
límits d’aquest dret, sempre en connexió amb la protecció de dades de caràc-
ter personal. 

Així, quan es planteja l’accés dels ciutadans a la documentació inclosa en un
expedient administratiu és rellevant destacar que hi pot haver una confron-
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tació entre els dos drets esmentats, d’una banda la protecció de dades per-
sonals i, de l’altra, el dret d’accés a la informació i la transparència per part
de les administracions públiques. 

En aquests casos, cal atendre diferents criteris d’equilibri per tal que tots dos
drets es respectin. Tot i que manca, en el nostre ordenament jurídic, una llei
específica en matèria d’accés a la informació, cal tenir en compte el que dis-
posa amb relació a aquest dret la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i de procediment administratiu comú, i en matèria de medi ambient,
la Llei 27/2006, de 18 de juliol. A més, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
recull expressament el dret d’accés a la informació mediambiental, en con-
nexió amb una altra normativa sectorial aplicable. Atès, doncs, que es garan-
teix la difusió i l’accés dels ciutadans a la informació ambiental, cal exami-
nar els casos en què aquest dret d’accés es pot limitar o restringir. El dret
d’accés es pot limitar en el cas que pugui afectar dades especialment pro-
tegides. Ara bé, no es pot fer una interpretació extensiva de la necessitat
d’estendre la confidencialitat a tota mena de dades personals, ja que es limi-
taria l’accés a pràcticament tots els expedients administratius en matèria
mediambiental.

Accés a les dades sobre el complement de productivitat, hores extres 
i nocturnitat dels funcionaris d’un ajuntament pels representants sindicals

La comunicació de dades, sigui amb consentiment de la persona afectada
o, per exemple, amb habilitació legal, està sotmesa al fet que la finalitat que
es vol aconseguir sigui legítima. Dins el marc normatiu que regula el dret d’ac-
cés a la informació pels representants dels treballadors, hi ha determinats
accessos —per exemple, a les dades contingudes a la còpia bàsica del con-
tracte— que es poden legitimar pel compliment de les funcions de vigilància
i control de l’aplicació de la normativa laboral dels representants sindicals.
En qualsevol cas, cal fer compatibles aquests accessos amb la normativa de
protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, el dret d’informa-
ció dels representants dels treballadors, en la mesura que constitueix una
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excepció a la regla general de recollir el consentiment del titular de les dades,
no es pot interpretar de forma extensiva i sense una base legal expressa. En
concret, si bé la normativa aplicable en el moment en què es va formular la
consulta preveu que els representants sindicals tenen la facultat de saber les
quantitats que percep cada funcionari en concepte de complement de pro-
ductivitat, no hi ha cap previsió expressa respecte d’altres dades, com ara
una relació nominal d’hores extres o nocturnitat, per la qual cosa es fa neces-
sari tenir el consentiment de la persona interessada o bé dissociar la infor-
mació, atès que d’aquesta manera s’acompleix la finalitat legítima perseguida
pels representants sindicals sense afectar la protecció de dades de caràcter
personal.

Difusió d’imatges de vehicles de càrrecs públics i d’informació 
que fa clarament identificable la persona física

Hi pot haver afectació del dret a l’autodeterminació informativa d’una persona
física concreta a causa de la difusió d’imatges del seu vehicle si es fa junta-
ment amb una altra informació que faci identificable la persona física, en
aquest cas propietària del vehicle. El concepte de dada personal inclou qual-
sevol informació que fa identificada o identificable una persona física, sem-
pre que aquesta identificació no requereixi uns terminis o activitats despro-
porcionades. D’aquesta manera, quan té lloc un tractament conjunt de les
imatges, en aquest cas de vehicles i de les dades identificatives de les per-
sones físiques afectades, s’ha de considerar que hi ha hagut un tractament
de dades de caràcter personal i, per tant, aquest tractament queda subjecte
als principis i les obligacions de la LOPD.

3.2.1.3. Grup de Coordinació d'Assessories Jurídiques

Com a conseqüència dels acords adoptats a la reunió dels directors de les
agències al començament de l’any 2007, s’han constituït diversos grups de
coordinació entre les àrees de les respectives agències amb l’objectiu d’in-
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tercanviar informació i aproximar criteris d’actuació. Durant l’any 2007 s’han
constituït quatre grups de treball: registre, inspecció, anàlisi jurídica i norma-
tiva, i organització i funcionament.

La coordinació del Grup d’Anàlisi Jurídica i Normativa l’ha exercit l’Assessoria
Jurídica de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Durant l’any 2007,
s’han establert les bases de funcionament d’aquests instruments de col·labo-
ració i, a través de sessions de treball dutes a terme presencialment o per
videoconferència, han estat objecte d’anàlisi diverses qüestions d’interès per
a les agències: creació de fitxers públics, competències sancionadores en
matèria de videovigilància, història clínica electrònica, utilització de les
empremtes digitals, dades personals de les persones mortes, naturalesa
pública o privada de diferents tipus d’entitats (fundacions, consorcis, socie-
tats públiques, etc.).

L’experiència acumulada en el temps de funcionament d’aquest grup permet
valorar molt positivament la iniciativa en la mesura que fa possible aprofun-
dir en l’estudi de qüestions especialment complexes, intercanviar informació
i, si escau, proposar criteris per dur a terme una actuació coordinada entre
les diferents agències de protecció de dades de l’Estat.

3.2.1.4. Representació, defensa de l'Agència i recursos administratius

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

Durant l’any 2007 han tingut entrada un total de 5 recursos contenciosos
contra resolucions de l’Agència dictades en procediments sancionadors
d’administracions públiques. Inicialment, aquests recursos es van interpo-
sar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot i que poste-
riorment, en declarar-se incompetent aquest òrgan judicial, el coneixement
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de tots aquests assumptes s’ha traslladat als jutjats del contenciós admi-
nistratiu. Durant aquest any no ha recaigut sentència en cap d’aquests
assumptes.

Pel que fa als recursos administratius, se n’han presentat davant l’Agència un
total de 5. D’aquests, 3 s’han interposat davant resolucions d’arxiu de pro-
cediments sancionadors, i 2 davant resolucions recaigudes en procediments
de tutela de drets. Dels 5 recursos, 3 s’han desestimat, un no s’ha admès i
un altre s’ha estimat parcialment.

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

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

Aquest servei té com a objectiu principal donar un suport continuat a tots els
projectes d’adequació a la normativa de protecció de dades personals. S’hi
pot demanar assessorament en el moment d’iniciar un nou projecte, per
exemple la creació d’una nova base de dades, o en qualsevol altre moment
del tractament de dades personals. Així, trobem supòsits de modificació d’un
servei de l’Administració que té repercussions en l’àmbit de la protecció de
dades, d’identificació de la legitimació per portar a terme una comunicació
de dades, de notificació de fitxers, etc.

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

Fent una abstracció del tipus de consultes que es resolen, podríem parlar de
tres tipologies:
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TIPOLOGIA DE CONSULTES ATESES
ANY

ÀMBIT 2005 2006 2007 ACUMULAT 2007
Adequació a la normativa de protecció de dades 7 12 28 47
Notificació de fitxers 6 6 21 33
Mesures de seguretat 5 7 3 15
Total 18 25 52 95

DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES ATESES AL SERVEI DE CONSULTORIA PER ÀMBITS

— 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.

2005            2006           2007

Adequació a la normativa
de protecció de dades

Notificació de fitxers Mesures de seguretat

7

12

28

6 6

21

5
7

3
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— 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 a implantar mesures orga-
nitzatives.

L’any 2007, hi va haver 52 entitats que van sol·licitar reunions amb el Servei
de Consultoria:

— 28 entitats van sol·licitar ajuda amb relació a l’adequació a la normativa
de protecció de dades. En aquest marc, es van tractar temes com ara la
videovigilància, l’enregistrament d’imatges, les comunicacions de dades,
l’exercici de drets, els tractaments de dades de menors, etc.

— 21 entitats es van adreçar al Servei per tal d’identificar les entitats res-
ponsables del fitxer que han de notificar fitxers, per delimitar els fitxers de
titularitat privada i els fitxers de titularitat pública, i per altres qüestions
relatives al contingut de la disposició general de creació, modificació o
supressió dels fitxers.

— 3 entitats van sol·licitar informació respecte de la delimitació de les mesu-
res de seguretat que cal aplicar en determinats tractaments (tractaments
manuals, nous sistemes de captació de dades, etc.).

A més d’aquesta distribució segons el tipus de consultoria sol·licitada, és inte-
ressant fer-ne l’anàlisi des de la perspectiva del tipus d’entitat que s’ha adre-
çat al Servei:

— 28 entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
— 16 entitats de l’àmbit local.
— 7 universitats.
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3.3. La funció d’inspecció, control i tutela

Durant l’any 2007, el nombre de denúncies i reclamacions que han tingut
entrada a l’Agència Catalana de Protecció de Dades s’ha mantingut estable
respecte de l’any anterior. No obstant això, cal precisar que l’any 2006 hi va
haver una circumstància excepcional que va provocar una certa distorsió en
la comparativa del nombre total anual de denúncies i procediments, ja que
uns fets concrets van donar lloc a la iniciació de diversos procediments,
alhora que diferents denúncies van fer avinents a l’Agència aquests mateixos
fets. Per tant, tot i que el nombre total de denúncies i reclamacions rebudes
durant l’any 2007, així com d’actuacions d’ofici dutes a terme, ha experi-
mentat només un lleuger augment, el cert és que ha tingut lloc un increment
notable en el nombre de ciutadans que han reclamat davant l’Agència, així
com també dels afers tramitats.

Pel que fa a l’increment respecte d’altres anys, es consolida la tendència a
l’augment de les queixes que arriben a l’Agència. Només cal observar que
l’any 2004 es van rebre 40 denúncies i reclamacions, i que aquest increment
s’ha anat consolidant, segons es desprèn de les taules i dels gràfics
següents:

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

2004 2005 2006 2007 ACUMULAT 2007
Reclamacions de tutela de drets 0 14 19 24* 57
Denúncies i actuacions d’ofici per infracció 40 51 81 79** 251
Total 40 65 100 103 308

* D’aquests 24 reclamacions de tutela de drets, 17 estaven relacionades amb entitats situades dins l’àmbit de competències de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, mentre que la resta (7) es van trametre a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè es tractava
d’entitats de la seva competència.

** D’aquests 79 procediments, 23 s’han tramès a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè les entitats presumptament infractores
no eren dins l’àmbit de competències que té atribuïdes l’Agència Catalana de Protecció de Dades. En alguns casos la tramesa s’ha fet de
forma immediata, una vegada s’ha rebut la denúncia, mentre que en altres ha calgut dur a terme terme actuacions prèvies d’investigació
per determinar-ne la competència.
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DISTRIBUCIÓ DE LES DENÚNCIES I RECLAMACIONS REBUDES I ACTUACIONS D’OFICI PER ANYS

Tal com es pot observar als quadres, l’any 2007 s’han obert a l’Àrea
d’Inspecció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 79 actuacions
d’informació prèvia. D’aquestes, 23 s’han tramès a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades una vegada s’ha verificat que les entitats presumpta-
ment infractores eren dins l’àmbit de competències d’aquesta autoritat de
control. La resta (56) es tractava d’actuacions relacionades amb presump-
tes infraccions comeses per les administracions públiques o altres organis-
mes públics inclosos dins l’àmbit de competències que determinen l’article
156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 3 de la Llei 5/2002, de
19 d’abril.

3.3.1. Procediments per infracció de les administracions públiques

Durant l’any 2007 s’han tramitat a l’Àrea d’Inspecció diferents procediments
per infracció de les administracions públiques, alguns dels quals feien refe-
rència a afers que havien tingut entrada durant el mateix any 2007 i, altres, a
afers d’anys anteriors. 

Reclamacions de tutela de drets

2004            2005           2006           2007

Denúncies i actuacions d’ofici per infracció

0
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Aquests procediments han estat objecte de la tramitació corresponent
segons les xifres que es detallen seguidament:

PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES L’ANY 2007

SITUACIÓ NOMBRE
Procediments incoats 20
Procediments finalitzats amb resolució (sancionadora o amb sobreseïment) 25
Informacions prèvies amb resolució d’arxiu 18
Actes d’inspecció dutes a terme 12

Segons aquestes dades, durant l’any 2007 l’Agència Catalana ha dictat reso-
lució que posa fi al procediment a 25 procediments sancionadors, i ha dictat
resolució d’arxiu de denúncies en 18 casos, alguns dels quals es correspo-
nien a procediments iniciats o denúncies rebudes durant l’any 2007, mentre
que altres eren anteriors. Tots aquests procediments s’han tancat mitjançant
resolucions en les quals es declarava la comissió d’infraccions en matèria de
protecció de dades personals i s’establien les mesures i les recomanacions
adients en cada cas, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la LOPD, amb
excepció d’un cas, en què el procediment sancionador va acabar amb reso-
lució de sobreseïment, atès que els fets no eren constitutius d’infracció.

Els procediments per infracció de les administracions públiques iniciats l’any
2007 feien referència a diferents ens de l’Administració pública catalana, així
com a diferents matèries competència dels poders públics catalans, amb la
distribució que es recull a la taula i al gràfic següents:

PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ INICIATS SEGONS TIPOLOGIA MATERIAL DURANT EL 2007

TIPOLOGIA NOMBRE
Dret d’informació 7
Manca de mesures de seguretat 4
Cessió de dades / Vulneració del deure de secret 4
Manca de creació de fitxer 1
Obstrucció del dret d’accés i oposició 2
Inexistència de contracte d’encarregat del tractament 1
Manca d’informació a l’Agència Catalana 1
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DISTRIBUCIÓ PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ INICIATS SEGONS TIPOLOGIA MATERIAL DURANT EL 2007

La major part de les denúncies rebudes durant l’any 2007 feien referència a
la manca del dret d’informació que preveu l’article 5 de la LOPD, la manca
de mesures de seguretat i cessions de dades o revelació de secrets.

Finalment, respecte dels procediments sancionadors iniciats l’any 2007,
escau fer la classificació següent en funció de les administracions i els sec-
tors afectats:

PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ INICIATS L’ANY 2007 SEGONS L’ADMINISTRACIÓ AFECTADA

ADMINISTRACIÓ AFECTADA NOMBRE
Generalitat de Catalunya 5
Diputacions 1
Ajuntaments 11
Universitats 0
Altres (empreses públiques, etc.) 3

Dret d’informació
35%

Manca d’informació
a l’Agència Catalana

5%

Inexistència de contracte
d’encarregat del tractament

5%

Obstrucció del dret
d’accés i oposició

10%

Manca de creació
de fitxer

5%
Cessió de dades /

Vulneració del deure
de secret

20%

Manca de mesures
de seguretat

20%
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PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ INICIATS L’ANY 2007 SEGONS L’ADMINISTRACIÓ AFECTADA

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS INICIATS SEGONS SECTOR AFECTAT DURANT EL 2007

SECTOR NOMBRE
Serveis al ciutadà 3
Tributari 1
Salut 3
Consum 2
Urbanisme 1
Padró municipal 2
Seguretat pública 2
Funció pública 3
Transports 1
Altres 2

Generalitat de Catalunya
25%

Diputacions
5%

Ajuntaments
25%

Altres (empreses públiques, etc.)
15%

Universitats
0%
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DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS INICIATS SEGONS SECTOR AFECTAT DURANT EL 2007

Seguidament s’exposa el contingut essencial de les resolucions més relle-
vants dictades per la direcció de l’Agència durant l’any 2007 en procedi-
ments per infracció de les administracions públiques, tant els que s’han ini-
ciat l’any 2007 com els que es van iniciar l’any anterior però que van acabar
l’any 2007, així com alguna de les resolucions d’arxiu dictades que també
recollien aspectes d’interès relacionats amb el tractament de dades per-
sonals.

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

Quan es tracten dades personals, el responsable del fitxer té l’obligació d’in-
formar del contingut de l’article 5 de la LOPD a les persones afectades, és a
dir, aquelles persones les dades de les quals són objecte de tractament.
Aquest precepte estableix el dret d’informació sobre el tractament de les
dades personals. Concretament, aquest article estableix el que segueix:

Altres
10% Serveis al ciutadà

15%
Transports

5%

Funció pública
15%

Seguretat pública
10%

Padró municipal
10%

Urbanisme
5%

Consum
10%

Salut
15%

Tributari
5%
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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.

«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 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
se'ls plantegin.

c) De les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a sub-
ministrar-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'escau,
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 terri-
tori espanyol ha de designar, llevat que aquests mitjans s'utilitzin amb fina-
litats de tràmit, un representant a l'Estat espanyol, sense perjudici de les
accions que es puguin emprendre contra el mateix responsable del trac-
tament.

»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
refereix l'apartat anterior.

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

[...]»

Seguint la tendència de l’any passat, el 2007 l’Agència Catalana de Protecció
de Dades va rebre 22 denúncies per incompliment del dret d’informació de
l’article 5 de la LOPD. Escau assenyalar que la major part d’aquestes denún-
cies es referien a models d’impresos utilitzats per les administracions públi-
ques per recollir dades personals que no disposaven de la corresponent lle-
genda informativa, o bé la llegenda que contenien era incompleta. En la major
part dels casos, es tractava dels formularis d’instància general que les admi-
nistracions tenen a disposició dels ciutadans per presentar instàncies, quei-
xes o reclamacions.

Les denúncies indicades van donar lloc a la incoació de 7 procediments san-
cionadors d’infracció d’administracions públiques, al si dels quals l’Agència
va poder constatar que els organismes públics denunciats no feien efectiu el
dret d’informació de l’article 5 de la LOPD, ja fos de manera total o parcial,
perquè al mateix imprès o formulari no es recollia aquesta informació. Per
aquesta raó, 4 dels 7 procediments indicats van acabar amb resolucions
d’imposició de sanció en les quals es declarava que diferents entitats públi-
ques havien comès la infracció lleu prevista a l’article 44.2.d de la LOPD que
consisteix a «recollir dades de caràcter personal dels mateixos afectats sense
proporcionar-los la informació que assenyala l’article 5 d’aquesta llei». La
resta de procediments eren en fase de tramitació en acabar l’any 2007, igual
que algunes de les denúncies, que encara eren en fase d’informació prèvia
i, per tant, no s’havia acordat arxivar la denúncia o incoar el procediment san-
cionador.

Una novetat de l’any 2007 relacionada amb les denúncies rebudes —així com
amb determinats exercicis del dret d’accés o cancel·lació— és que molts dels
fets es relacionaven amb la captació d’imatges amb càmeres de vídeo. Un
nombre elevat de les denúncies formulades pels ciutadans per incompliment
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del dret d’informació previst a l’article 5 de la LOPD es relacionava amb la
captació de les seves imatges. Certament, l’increment dels mecanismes de
control amb la utilització de càmeres de vídeo ha comportat una sensibilit-
zació i una preocupació més gran dels ciutadans sobre el tractament de les
seves imatges. 

Així mateix, a moltes de les resolucions dictades l’Agència ha validat les pro-
postes de redactat de clàusules informatives que han presentat les adminis-
tracions i les entitats imputades durant la tramitació del procediment sancio-
nador.

A continuació es reprodueixen alguns extractes de les resolucions dictades.

En un supòsit d’un model d’instància general d’una entitat local que presen-
tava una problemàtica especial, atès que tenia nombrosos fitxers i respon-
sables de fitxer, la qual cosa dificultava donar una informació concreta i deta-
llada de determinats aspectes de l’article 5 de la LOPD, es va resoldre el
següent:

«Quart. De tot el que s'ha exposat, es desprèn que ......... ha incorregut,
durant un temps no determinat, però com a mínim fins al mes de juliol del
2006, en la infracció lleu que tipifica l'article 44.2.d de la LOPD quan recollia
dades amb el model d'instància general. 

»L'Ajuntament de ........., amb la intenció de complir la legalitat vigent, ha plan-
tejat a l'Agència Catalana de Protecció de Dades una proposta per tal de fer
efectiu el dret d'informació que preveu l'article 5 de la LOPD. La seva pro-
posta és la següent: 

»“Les dades identificatives que figurin a les instàncies s'inclouran en un fit-
xer automatitzat, del qual és titular el Registre General de l'Ajuntament i els
registres descentralitzats de cada dependència dependents orgànicament
dels sectors d'actuació i dels districtes corresponents, amb la finalitat d'en-
registrar les entrades de documents a la corporació municipal i de donar-los
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el tractament d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. Tal com estableix l'article 5 de l'es-
mentada llei, la persona interessada hi pot exercir els drets d'accés, rectifi-
cació, cancel·lació i oposició. Així mateix, també pot exercir els esmentats
drets davant els òrgans destinataris de la instància encarregats de tramitar
la seva sol·licitud.”

»Amb relació a aquesta proposta, reproduïm aquí les puntualitzacions fetes
per la instructora d'aquest procediment sancionador a la proposta de reso-
lució de data 19 de setembre de 2007: 

»“Pel que fa al tractament de dades que suposa la introducció de dades per-
sonals a l'aplicatiu informàtic del Registre General, l'Ajuntament de ......... infor-
marà el ciutadà, de la manera que es consideri més idònia i respectuosa amb
les exigències de l'article 5 de la LOPD, sobre aquest tractament de dades
personals, però sense que sigui estrictament necessari que la informació rela-
tiva a aquest tractament hagi de constar en el model d'instància general.

»”Pel que fa al tractament de dades que duen a terme els òrgans destinata-
ris de les instàncies dels ciutadans, i atès que els diferents òrgans de
l'Ajuntament de ......... són, com ja hem esmentat, responsables de fitxers
autònoms, s'ha de fer constar a la llegenda que figuri al peu del model d'ins-
tància general l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter per-
sonal, que la finalitat de la recollida d'aquestes dades és atendre la petició
del ciutadà i que l'òrgan que definitivament resolgui la instància del ciutadà
acomplirà, de manera concreta, la resta de punts recollits a l'article 5 de la
LOPD. Això comporta que quan el responsable del fitxer rep la instància, ha
de comunicar a la persona afectada el tractament de dades que es fa. 

»”En els casos en què l'Ajuntament de ......... pugui conèixer el destinatari final
de la petició del ciutadà atès el seu contingut, l'Ajuntament ha d'informar en
el mateix model d'instància de tot el contingut de l'article 5 de la LOPD, la
qual cosa es podrà aconseguir posant a la disposició del ciutadà diferents
models d'instància adequats al contingut i al destinatari de la seva petició.”»
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Un altre cas que també plantejava una complexitat especial, atès que el for-
mulari que incomplia el dret d’informació de l’article 5 de la LOPD consistia
en un full de reclamacions que podia tenir com a destinatàries diferents admi-
nistracions, l’Agència va fer les consideracions següents:

«Cinquè. L'Agència ........, amb la intenció de complir la legalitat vigent, ha
plantejat a l'Agència Catalana de Protecció de Dades una proposta per tal
de fer efectiu el dret d'informació que preveu l'article 5 de la LOPD. La seva
proposta és la següent:

— »“Incloure al peu dels fulls oficials de reclamació/denúncia aquesta infor-
mació: 
»”L'administració que atengui la vostra sol·licitud us informarà de la situa-
ció de les vostres dades i de la forma en què podeu exercir els drets d'ac-
cés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter perso-
nal.

— »”A partir d'aquesta referència general, totes les administracions que tra-
mitin aquests fulls han d'informar adequadament, i amb detall, de l'exis-
tència d'un fitxer (especificant-ne la titularitat) i de la resta d'obligacions
que imposa l'article 5 de la LOPD.

— »”Des de ........ ens faríem càrrec de trametre aquesta solució a totes les
administracions afectades per tal de garantir que totes n'estan assaben-
tades i que actuen en conseqüència.”»

Respecte d’aquesta proposta, reproduïm aquí les puntualitzacions fetes per
la instructora d’aquest procediment sancionador a la proposta de resolució
de data 8 de juny de 2007:

«A la llegenda que ha de figurar al peu del full oficial de reclamació/denún-
cia s'hauria de fer constar que l'entitat que definitivament atén la sol·licitud
del consumidor/usuari acomplirà, d'una manera concreta, el dret d'informa-
ció que preveu l'article 5 de la LOPD. En aquesta línia d'anàlisi, es considera
correcta la proposta presentada per l'Agència ........., si bé fóra aconsellable
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que a la llegenda del full de reclamació/denúncia es fes menció expressa del
compliment de l'article 5 de la LOPD i, a més, s'indiqués l'existència d'un fit-
xer o un tractament de dades de caràcter personal i la finalitat d'aquesta reco-
llida de dades personals.

»Així doncs, el full oficial de reclamació/denúncia recollirà una referència al
tractament de les dades personals i al dret d'informació de l'article 5 que es
completarà amb la informació més concreta de la resta de punts de l'article
5 de la LOPD que duria a terme, posteriorment, cada entitat o organisme que
tramités cada reclamació específica.

»D'altra banda, i per tal de protegir el dret d'informació dels usuaris/consu-
midors, considerem correcta la proposta de divulgació a la resta d'entitats de
l'administració afectades per l'obligatorietat de fer efectiu el dret d'informa-
ció pel que fa a les reclamacions/denúncies que rebin i sobre les quals tin-
guin competència.» 

Manca de mesures de seguretat

L’article 9 de la LOPD, sota el títol «Seguretat de les dades», imposa als res-
ponsables de fitxer i encarregats de tractaments l’obligació d’adoptar les
mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’altera-
ció, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat
de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a
què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic
o natural. Afegeix el mateix precepte que no s’han de registrar dades de
caràcter personal en fitxers que no compleixin les condicions que es deter-
minin per via reglamentària pel que fa a la integritat i la seguretat, i a les dels
centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Finalment, el
mateix article 9 de la LOPD fa una menció específica de les dades especial-
ment protegides de l’article 7 de la LOPD, en el sentit que en aquests casos
es fixaran també per via reglamentària uns requisits i unes condicions de
seguretat específics, atesa l’especificitat de les dades. 
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Aquesta remissió al reglament s’ha d’entendre que la fa el Reial decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de segu-
retat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, en
el qual es concreten les diferents mesures, classificades en tres nivells de
seguretat, bàsic, mitjà i alt, en funció de la naturalesa de la informació trac-
tada amb relació a la necessitat més gran o més petita de garantir la confi-
dencialitat i la integritat de la informació. Entre aquestes mesures destaca l’e-
xigència del document de seguretat, que ha d’existir pel que fa als fitxers o
els tractaments dels tres nivells de seguretat, i que ha de contenir com a
mínim uns aspectes concrets previstos a la mateixa norma reglamentària. 

L’incompliment de les mesures de seguretat que es determinin per via regla-
mentària està tipificat com a falta greu a l’article 44.3.h de la LOPD, amb el
redactat següent: «Mantenir els fitxers, locals, programes o equips que con-
tinguin dades de caràcter personal sense les degudes condicions de segu-
retat que es determinin per la via reglamentària».

Durant l’any 2007 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 fitxer o el
tractament i, si s’escau, els encarregats del tractament, d’adoptar les mesu-
res de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin necessàries per
tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, tal com pre-
veu l’article 9 de la LOPD.

En una de les resolucions amb la qual es posava fi al procediment sancio-
nador amb declaració d’infracció, per manca de mesures de seguretat, es
feia l’argumentació següent: 

«Quart. L'article 9 de la LOPD disposa que: 

»1. El responsable del fitxer i, si s'escau, l'encarregat del tractament han
d'adoptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'al-
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teració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte
l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i
els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana com
del medi físic o natural.

»2. No s'han de registrar dades de caràcter personal en fitxers que no com-
pleixin les condicions que es determinin per via reglamentària pel que
fa a la integritat i seguretat, i a les dels centres de tractament, locals,
equips, sistemes i programes.

»Així doncs, l'article 9 de la LOPD estableix el “principi de seguretat de les
dades” imposant l'obligació als responsables de fitxers d'adoptar les mesu-
res de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin aquest principi. Per com-
pletar el sistema de protecció pel que fa a la seguretat de les dades, l'article
44.3.h de la LOPD tipifica com a infracció greu mantenir els fitxers “que con-
tinguin dades de caràcter personal sense les degudes condicions de segu-
retat que es determinin per la via reglamentària”. 

»El Reial decret 994/1999, d'11 de juny, és la norma reglamentària que deter-
mina quines són les mesures de seguretat que han d'adoptar els fitxers que
contenen dades de caràcter personal. Aquest reglament classifica les mesu-
res exigibles en funció dels nivells de seguretat dels fitxers, que poden ser
bàsic, mitjà o alt, segons la naturalesa de la informació tractada, mesures
que, d'altra banda, són acumulatives.

»D'acord amb el que estableix l'article 4 del Reglament esmentat, les mesu-
res de seguretat que s'han d'aplicar al fitxer que ......... utilitza per gestionar
el servei són de nivell alt, atès que conté dades relatives a la salut de les per-
sones. Així doncs, aquest fitxer ha d'adoptar tant les mesures de seguretat
qualificades de nivell bàsic com les de nivell mitjà i les qualificades de nivell
alt, és a dir, les establertes als capítols II, III i IV del Reial decret esmentat.

»Així mateix, l'article 24 del Reial decret 994/1999, d'11 de juny, del
Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen
dades personals estableix que:
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1. De cada accés s'ha de guardar, com a mínim, la identificació de l'usuari,
la data i l'hora en què s'ha fet, el fitxer a què s'ha accedit, el tipus d'ac-
cés i si s'ha autoritzat o s'ha denegat.

2. En el cas que l'accés s'hagi autoritzat, cal guardar la informació que per-
meti identificar el registre a què s'ha accedit.

3. Els mecanismes que permeten el registre de les dades detallades en els
paràgrafs anteriors estan sota el control directe del responsable de segu-
retat competent, sense que s'hagi de permetre, en cap cas, desactivar-
los.

4. El període mínim de conservació de les dades registrades és de dos
anys.

......... no compleix aquesta mesura, ja que en el seu escrit de data ......... va
manifestar que no existien registres de consulta o traces d'activitat. En con-
cret, va exposar: “Actualment no existeixen registres sobre l'activitat de con-
sulta que permetin identificar els usuaris que l'efectuen”. I en les seus escrits
d'al·legacions posteriors ha manifestat que, fins que no acabi la implemen-
tació del nou sistema de gestió a ........., no disposaran del registre d'acces-
sos de l'article 24. En el seu darrer escrit d'al·legacions, ......... ha manifestat
que la implementació d'aquesta mesura està en fase de proves, per la qual
cosa encara avui dia aquesta mesura no és operativa.

»Cinquè. De tot el que s'ha exposa, per aquest procediment s'ha acreditat
que l'empresa pública ......... ha incorregut en la infracció greu que tipifica l'ar-
ticle 44.3.h de la LOPD, amb relació a l'article 9 de la LOPD.

»L'article 44.3.h de la LOPD disposa que és una infracció greu:

“Mantenir els fitxers, locals, programes o equips que contenen dades de
caràcter personal sense les degudes condicions de seguretat que es deter-
minin per la via reglamentària.”»

Finalment, s’ha de tenir en compte que la manca de mesures de seguretat
pot comportar vulneracions més greus pel que fa al tractament de les dades
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personals. En concret, en un dels procediments sancionadors per infracció
tramitats per l’Agència i que va donar lloc a la declaració d’existència d’in-
fracció, la manca de mesures de seguretat va facilitar que tingués lloc una
cessió de dades i que les dades tributàries dels ciutadans d’un municipi fos-
sin comunicades a tercers que no participaven en el tractament de dades.

Inexistència de contracte d'encarregat de tractament

L’Agència va tramitar un procediment sancionador que va acabar amb la
declaració de l’existència d’una infracció greu, en concret la prevista a l’arti-
cle 44.3.d amb relació a l’article 12, tots dos de la LOPD, derivada de la
inexistència d’un contracte d’encàrrec de tractament. En aquest cas, una
administració pública va publicar al diari oficial un anunci de licitació per fer
la selecció de metges i professionals de la medicina per elaborar dictàmens
i fer proves complementàries. Aquests professionals havien de prestar els ser-
veis per compte de l’administració que promovia el procés de licitació, la qual
cosa comportava el tractament de les dades de salut de pacients per compte
del responsable del fitxer, que no era altre que l’administració en qüestió. En
el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que van regir el concurs s’establia una clàusula molt genèrica que feia refe-
rència a la confidencialitat de les dades. Però el procés de contractació de
consultors no recollia les instruccions concretes que el responsable del fitxer
havia de donar a les persones que tracten dades de caràcter personal per
compte seu. Únicament establia una prohibició genèrica d’utilitzar les dades
amb una finalitat diferent de la del contracte, i que aquestes quedaven sot-
meses al règim de la LOPD. Tampoc no expressava la prohibició de comu-
nicar les dades a tercers, ni les mesures de conservació i destrucció. Així
mateix, no estipulava de forma expressa les mesures de seguretat que l’en-
carregat de tractament, en aquest cas el metge consultor, havia d’imple-
mentar. Una vegada acabat el procés de contractació pública, l’administra-
ció pública no va signar amb els adjudicataris un contracte o document que
recollís les previsions que estableix l’article 12 de la LOPD abans indicades.
En la fonamentació jurídica de la resolució es recull l’argumentació següent:
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«Quart. L'article 12 de la LOPD disposa el que segueix:

1. No es considera comunicació de dades l'accés d'un tercer a les dades
quan l'accés és necessari per prestar un servei al responsable del trac-
tament.

2. La realització de tractaments per compte de tercers ha d'estar regulada
en un contracte que ha de constar per escrit o d'alguna altra forma que
permeti acreditar-ne la concertació i el contingut, i s'hi ha d'establir de
manera expressa que l'encarregat del tractament només ha de tractar les
dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament, que
no les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent de la que figuri en
el contracte esmentat, ni comunicar-les a altres persones, ni tan sols per
conservar-les. El contracte també ha d'estipular les mesures de segure-
tat a què es refereix l'article 9 d'aquesta Llei, que l'encarregat del trac-
tament està obligat a implementar.

3. Una vegada s'hagi complert la prestació contractual, les dades de caràc-
ter personal s'han de destruir o tornar al responsable del tractament, i
també qualsevol suport o document en què consti alguna dada de caràc-
ter personal objecte del tractament.

4. En el cas que l'encarregat del tractament destini les dades a una altra
finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del con-
tracte, també s'ha de considerar responsable del tractament, i ha de res-
pondre de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

»Durant la tramitació d'aquest procediment ha quedat acreditat que el
Departament de ......... durant el període 2004-2006 no va subscriure amb els
metges consultors seleccionats per fer dictàmens i proves complementàries
per compte de ........ un contracte d'encarregat de tractament ni va formalit-
zar cap tipus de document mitjançant el qual acomplís les obligacions que
recull l'article 12 de la LOPD.

»Els metges consultors seleccionats van tractar les dades de salut dels usua-
ris de ......... en fer els informes i les exploracions complementàries que .........
els va encarregar. L'entitat ......... hauria d'haver donat instruccions concretes
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a cadascun dels metges i entitats adjudicatàries. Aquestes instruccions hau-
rien d'haver estipulat la manera com s'havien de tractar les dades, amb quina
finalitat, la prohibició de comunicar-les a tercers i les mesures en concret que
calia aplicar a cada tractament de dades. Així mateix, també hauria d'haver
previst quina destinació es volia donar a aquestes dades una vegada pres-
tat el servei o quan hagués acabat la relació contractual. 

»Les previsions que es recollien sobre el tractament de les dades i la confi-
dencialitat al plec de clàusules administratives que va regir el concurs iniciat
l'any 2004 eren insuficients, atès que no preveien els punts anteriors.
L'existència del contracte d'encàrrec de tractament no es tracta d'un requi-
sit purament formal, sinó que garanteix que es respecta el dret fonamental a
la protecció de dades personals, ja que estableix les garanties concretes que
ha d'implementar la persona que tracta les dades. 

»Per tot el que s'ha exposat, durant la tramitació d'aquest procediment s'ha
acreditat la comissió de la infracció prevista a l'article 44.3.d de la LOPD amb
relació a les garanties establertes a l'article 12, que disposa que és una
infracció greu “tractar les dades de caràcter personal o utilitzar-les poste-
riorment amb conculcació dels principis i les garanties que estableix aquesta
Llei o amb incompliment dels preceptes de protecció que imposin les dispo-
sicions reglamentàries de desplegament, quan no constitueixi infracció molt
greu”.

»Cinquè. El Departament de ......... ha informat durant la tramitació d'aquest
procediment que en els contractes que actualment ......... subscriu amb
cadascun dels metges consultors inclou una clàusula, que és la que es recull
al fet provat cinquè, mitjançant la qual acompleix el que preveu l'article 12 de
la LOPD. Així mateix, també entrega als adjudicataris un document informa-
tiu en el qual consten les instruccions concretes que han de seguir en el trac-
tament de les dades personals i les mesures de seguretat que cal aplicar.

»Escau assenyalar que aquesta pràctica acompleix el que estableix l'article
12 de la LOPD, si bé s'ha de tenir en compte que ......... hauria de concretar
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a cada contracte que signi amb el consultor mèdic quin ha de ser la desti-
nació que s'ha de donar a les dades una vegada acabada la relació con-
tractual, és a dir, si cal destruir les dades, o si, al contrari, les dades s'han de
tornar a ........., en funció del que preveu la LOPD, així com la normativa que
cal aplicar a la conservació de la documentació mèdica.

»Finalment, també seria convenient que el Departament de ......... tingués en
compte la Recomanació 1/2005, de 5 de maig, de la Comissió Permanent de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que tracta de forma espe-
cífica de la inclusió de clàusules de protecció de dades en els contractes de
l'Administració.»

Manca d'informació a l'Agència Catalana de Protecció de Dades

Al títol I de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, referent als drets, els deures
i els principis rectors, i concretament a l’article 31, es reconeix expressament
el dret de totes les persones a la protecció de dades personals als fitxers que
són competència de la Generalitat. I disposa tot seguit que una autoritat inde-
pendent, designada pel Parlament, ha de vetllar perquè es respectin aquests
drets en els termes que estableixin les lleis. En la mateixa línia de vetllar per
garantir el dret a la protecció de dades personals insisteix l’article 156.d de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Aquesta autoritat independent prevista a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
és la creada per la Llei 5/2002, de 19 d’abril. Aquesta llei enumera les fun-
cions pròpies de l’Agència, totes vinculades a les competències que té atri-
buïdes, entre les quals tenen una gran importància les d’inspecció i control. 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, com a autoritat de control, té,
doncs, l’obligació de vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre pro-
tecció de dades de caràcter personal i n’ha de controlar l’aplicació, espe-
cialment en allò que fa referència als drets de les persones afectades, segons
disposa l’article 5.1.a de la Llei 5/2002, de 19 d’abril.
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Per tal de portar a terme aquesta funció de garantir el dret a la protecció de
dades personals, l’article 5.1.g de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, estableix que
l’Agència pot obtenir dels responsables dels fitxers l’ajuda i la informació que
consideri necessàries per exercir les seves funcions. En el mateix sentit, per
tal de poder desenvolupar amb eficàcia les potestats de control de les quals
és titular, l’article 8 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, determina que l’Agència
pot inspeccionar els fitxers de dades personals sotmesos al seu àmbit d’ac-
tuació, i amb aquesta finalitat pot requerir documents i dades o examinar-los
al lloc on estiguin dipositats, i també inspeccionar els equips físics i lògics
utilitzats, per a la qual cosa pot accedir als locals on estiguin instal·lats. En
consonància amb aquesta potestat, la Llei reconeix la consideració d’autori-
tat pública als funcionaris que exerceixen aquesta funció inspectora. 

En coherència amb els preceptes esmentats, l’article 5.3 de la Llei 5/2002,
de 19 d’abril, configura l’obligació d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent,
l’Agència Catalana de Protecció de Dades en les seves investigacions si
aquesta ho demana a les administracions subjectes a la seva competència.
Per tant, qualsevol entitat sotmesa a l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades està obligada a proporcionar-li la informació i l’ajuda
que sol·liciti. 

Per tal d’evitar l’incompliment d’aquesta obligació de col·laborar i aportar
informació, que podria impedir a l’Agència el desenvolupament normal de les
funcions de control que té atribuïdes, l’article 44.3.i de la LOPD preveu com
a infracció greu «no enviar a l’Agència de Protecció de Dades les notifica-
cions que preveuen aquesta Llei o les seves disposicions de desplegament,
i no proporcionar a l’Agència en el termini escaient tots els documents i les
informacions que hagi de rebre o siguin requerits a aquests efectes».

Durant l’any 2007 es va incoar un procediment sancionador per la comissió
d’aquesta infracció, en un cas en què l’entitat sancionada va incomplir rei-
teradament els requeriments de l’Agència, tot i els advertiments expressos
de l’Agència que aquella conducta podia ser constitutiva de la infracció pre-
vista a l’article 44.3.i de la LOPD. Aquest supòsit de manca de tramesa de
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la informació i els documents va ser el cas més greu, però no l’únic. N’hi va
haver altres d’incompliment parcial, en el sentit que algunes entitats no apor-
taven la informació o la documentació en el termini concedit per fer-ho. En
aquests supòsits menys greus, l’Agència va adoptar una postura flexible, i
es va optar per no incoar procediment sancionador. De totes maneres,
l’Agència es planteja un canvi de criteri, atès que s’ha constatat que aques-
tes demores en el compliment d’alguns requeriments no només provoquen
un retard sempre indesitjable en la tramitació dels procediments que va en
contra del criteri de celeritat, sinó que dificulten que es despatxin els expe-
dients segons l’ordre rigorós d’incoació, tal com imposa l’article 74.2 de la
Llei 30/1992. Per això, per tal d’evitar aquestes distorsions en la tramitació
normal dels procediments, i amb la finalitat d’aconseguir que les entitats
siguin respectuoses amb el seu deure legal de col·laboració, sembla acon-
sellable rebaixar el nivell de flexibilitat i exigir un respecte escrupolós dels
terminis concedits en els requeriments d’informació, sense perjudici dels
casos en què hi hagi alguna causa excepcional que justifiqui la concessió
d’una pròrroga. 

Obstrucció del dret d'accés

Amb motiu de la tramitació d’un procediment de tutela de drets l’any 2006
derivat de la denegació del dret d’accés, l’Agència va acordar, a la resolució
que posava fi a aquell procediment, iniciar una informació prèvia contra un
ajuntament per tal d’analitzar una possible vulneració de la LOPD. Una
vegada acabada aquesta fase informativa, es va iniciar un procediment san-
cionador que va finalitzar amb una resolució que declarava l’existència de la
infracció greu prevista a l’article 44.3.e de la LOPD, relativa a l’obstaculitza-
ció o obstrucció del dret d’accés. En aquest cas, la persona titular de les
dades va sol·licitar l’accés als resultats d’unes proves de tipus psicotècnic
que havia fet per ordre de l’ajuntament en el qual treballava. L’ajuntament no
va donar resposta a la petició d’accés i, quan posteriorment l’Agència va ini-
ciar el procediment de tutela de drets, després de diversos requeriments, l’a-
juntament va informar que havia ordenat la destrucció dels documents als
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quals s’havia sol·licitat l’accés, amb la qual cosa es va impedir que es fes
efectiu el dret d’accés del reclamant. L’Agència s’hi va pronunciar en el sen-
tit següent: 

«Quart. L'article 15.1 de la LOPD preveu el que segueix:

“La persona interessada té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació
de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, de l'origen
de les dades i de les comunicacions fetes o que es prevegi fer”. 

»L'article 12 del Reial decret 1332/1994, de 20 de juny, pel qual es desen-
volupen alguns preceptes de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, regula
el procediment per exercir el dret d'accés i estableix que el responsable del
fitxer ha de resoldre la petició d'accés en el termini màxim d'un mes a partir
de la recepció de la sol·licitud. 

»El dret d'accés regulat a la LOPD és un dret personalíssim i constitueix una
de les facultats essencials que integren el dret fonamental a la protecció de
dades personals. Mitjançant el dret d'accés, el titular de les dades pot saber
quines dades sobre la seva persona són objecte de tractament. A més,
aquest dret és la base de l'exercici d'altres drets, com el de cancel·lació, rec-
tificació i oposició. Per això les limitacions a aquest dret d'accés han de ser
les mínimes, atès que mitjançant el seu exercici es garanteix l'efectivitat del
dret fonamental a la protecció de dades personals. Les úniques possibilitats
que hi ha per fer una excepció al dret d'accés amb relació a fitxers o tracta-
ments públics es recullen a l'article 23 de la LOPD i es limiten a fitxers i trac-
taments de l'àmbit tributari i policial. 

»Independentment de la procedència o la improcedència d'aquest dret d'ac-
cés, el responsable del fitxer sempre ha de contestar formalment a la petició
d'accés, fins i tot en els casos en què no es disposa de dades personals del
sol·licitant, supòsit en què caldrà contestar formalment en aquest sentit,
segons la interpretació que hi ha donat la jurisprudència (STSJ Madrid, de 17
de juny de 1999). 
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»D'altra banda, davant una petició d'accés el responsable del fitxer ha d'ac-
tuar amb la diligència suficient i ha de prendre les mesures necessàries per
tal que les garanties i els drets dels afectats quedin degudament garantits. 

»Cinquè. Ha quedat acreditat que l'Ajuntament de .......... ha impedit i obsta-
culitzat l'exercici del dret d'accés per dues raons:

1. L'ajuntament no va respondre a la petició d'accés del senyor ......... a les
seves dades de caràcter personal feta amb data .......... A més, l'ajunta-
ment va optar per no donar aquesta informació de forma sistemàtica,
atès que van ser necessaris tres requeriments de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades en què se sol·licitava informació sobre la petició
d'accés per tal que l'ajuntament finalment donés resposta a aquesta peti-
ció. L'ajuntament va tardar un any i mig a resoldre la petició d'accés,
quan el termini legal per fer-ho és d'un mes, d'acord amb l'article 12 del
Reial decret 1332/1994, de 20 de juny. Aquest silenci de l'ajuntament,
que va ser continuat durant un llarg període de temps, equival a la nega-
tiva a facilitar la informació sol·licitada. 

2. No només això, sinó que l'Ajuntament de ........., quan finalment hi va res-
pondre, va comunicar a la persona reclamant que s'havien destruït els
resultats de les proves psicotècniques que li havien fet, als quals havia
sol·licitat l'accés. 

»Aquesta destrucció no gaudia de cap emparament legal, atès que l'ajunta-
ment, abans de destruir materialment els suports que contenien les dades a
les quals se sol·licitava l'accés, hauria d'haver respectat, en primer lloc, els
terminis i els requeriments que estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'ar-
xius i documents, per a la destrucció de documents; però, a més, pel fet que
aquests documents constituïen un tractament de dades manual d'acord amb
l'article 3.c de la LOPD, hauria d'haver bloquejat les dades, d'acord amb l'ar-
ticle 16.3 de la LOPD, en lloc d'eliminar-les físicament, tal com va fer. Aquest
bloqueig suposava que les dades no es podien tractar, però s'havien de con-
servar a la disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribu-
nals, en atenció a possibles responsabilitats derivades del tractament, durant
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el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats. Una vegada transco-
rregut aquest termini, llavors es podien destruir les dades.

»L'actuació de l'Ajuntament de ......... ha impedit completament l'exercici del
dret d'accés del senyor ........., accés que, com ja hem exposat, constitueix
una de les facultats essencials que integren el dret fonamental a la protecció
de dades. 

»De tot el que s'ha exposat es desprèn que l'Ajuntament de ......... ha inco-
rregut en la infracció greu que tipifica l'article 44.3.e de la LOPD, que esta-
bleix que constitueix una infracció d'aquesta naturalesa “impedir o obstacu-
litzar l'exercici dels drets d'accés i oposició i la negativa a facilitar la
informació que se sol·liciti”.»

Ús de la història clínica per fer 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 utilitzats 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 his-
tòria clínica dels pacients dels centres sanitaris que s’havien seleccionat
prèviament.

Els treballs de camp es van fer a les dependències dels mateixos centres
sanitaris. Es va entregar al personal de l’empresa d’estudis contractada les
històries clíniques senceres, amb tota la documentació original que conte-
nien, sense fer cap tipus d’anonimització d’aquesta documentació ni separar
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la informació mèdica de la identificació dels pacients, i sense el consentiment
dels pacients afectats per l’estudi.

La LOPD és taxativa pel que fa al tractament de les dades de salut: o hi ha
una llei que n’autoritza el tractament, o el consentiment exprés de la persona
afectada, llevat que les dades les tracti el personal sanitari per prestar una
assistència sanitària o una gestió de serveis sanitaris, o es tracta de situa-
cions en què cal salvaguardar l’interès vital de la persona afectada, i cap d’a-
questes situacions no va concórrer quan es va autoritzar les persones desig-
nades per l’empresa contractada a accedir a les històries clíniques. 

Per aquest motiu, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va iniciar d’ofici
11 procediments sancionadors durant l’any 2006. D’aquests, i d’acord amb
les consideracions anteriors, la Direcció de 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 a 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 s’hagin recollit amb finalitats poli-
cials sense el consentiment de les persones afectades», amb relació a l’arti-
cle 10, tots dos de la LOPD.

Tenint en compte que els procediments es van iniciar l’any 2006, els fets s’ex-
posen amb més detalls a la memòria de l’any 2006, si bé escau fer-ne esment
a la memòria actual perquè totes les resolucions que posaven fi als procedi-
ments respectius es van dictar al mes de gener del 2007.

Fitxers o tractaments relacionats amb les dades del padró

A diferència d’altres anys, en què la problemàtica derivada del tractament
de les dades padronals amb relació a la protecció de dades era un dels
motius principals de reclamació davant l’Agència, l’any 2007 s’han rebut molt
poques denúncies relacionades amb aquests tipus de dades. A continua-

Memòria d’actuacions

89

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



ció s’analitzen algunes de les resolucions més rellevants dictades en aquest
tema:

1. L’Agència va declarar l’existència de la infracció prevista a l’article 44.3.e
de la LOPD, que disposa que és una infracció greu «impedir o obstaculitzar
l’exercici dels drets d’accés i oposició, i la negativa a facilitar la informació
que se sol·liciti».

L’article 6.4 de la LOPD estableix el dret d’oposició que té la persona les
dades de la qual s’han tractat sense el seu consentiment a oposar-se a
aquest tractament. Per poder-se oposar a aquest tractament, la persona ha
d’estar assabentada que hi ha hagut un tractament de les seves dades. En
una denúncia presentada contra un ajuntament, la persona denunciant expo-
sava que l’ajuntament havia modificat les seves dades del padró i no l’havia
informat d’aquestes modificacions. L’ajuntament, dins les seves funcions, pot
modificar les dades padronals, però sempre que comuniqui aquests canvis
a la persona titular de les dades, ja que no li pot negar la possibilitat d’exer-
cir l’oposició a aquest tractament. La LOPD té per objecte vetllar pel tracta-
ment correcte de les dades de caràcter personal i, per tant, tenint en compte
que el padró municipal és una base de dades que conté dades personals,
cal aplicar-hi les previsions de la LOPD. En conseqüència, l’obstaculització
de l’exercici del dret d’oposició de la persona titular d’unes dades constitueix
una infracció de la LOPD. La resolució que declarava la infracció feia les con-
sideracions següents:

«Cal assenyalar que ni en la proposta de resolució ni en cap altra fase d'a-
quest procediment s'ha qüestionat la competència de l'ajuntament denunciat
a l'hora de tractar les dades del padró municipal, ja que el que és rellevant
en aquest procediment no és el tractament de les dades padronals que l'a-
juntament fa en general, sinó la falta de comunicació d'aquest tractament a
la persona afectada. 

»De la mateixa manera, no és rellevant la manca d'oposició de la denunciant
al tractament de les seves dades, ja que el fet determinant és que la denun-
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ciant no va tenir opció a exercir el seu dret d'oposició a aquest tractament, i
n'és una prova que, tan bon punt es va assabentar de la modificació de les
seves dades del padró, ho va comunicar a l'ajuntament i posteriorment ho va
denunciar davant aquesta agència.

»Escau assenyalar que l'ajuntament, mitjançant informe del cap de l'Àrea
d'Informàtica de ........., reconeix la manca de comunicació de la modificació
inconsentida de les dades del padró de la denunciant, i és aquest fet el que
impedeix que aquesta pugui exercir el seu dret d'oposició.

»Tampoc no afecta el fet objecte d'infracció que les dades de la denunciant
surtin publicades a les pàgines blanques amb el domicili que l'ajuntament
actualitza. [...]

»[...] La LOPD té per objecte vetllar pel correcte tractament de les dades de
caràcter personal, i per tant, ja que el padró municipal és una base de dades
que conté dades personals, cal aplicar-hi les previsions de la LOPD. En con-
seqüència, l'obstaculització en aquest cas de l'exercici del dret d'oposició de
la denunciant constitueix una infracció de la LOPD.

»Quart. L'ajuntament ha d'actualitzar les dades del padró municipal d'habi-
tants per complir així l'article 4.3 de la LOPD, que l'obliga a mantenir les
dades de caràcter personal exactes i a posar-les al dia de manera que res-
ponguin amb veracitat a la situació actual de la persona afectada. 

»D'acord amb aquest principi de qualitat de les dades personals, l'article 69
del Reial decret 1690/86, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, estableix el que segueix:

1. Amb les informacions rebudes de les altres administracions públiques,
amb les variacions comunicades pels veïns i amb els resultats dels tre-
balls fets pels mateixos ajuntaments, aquests actualitzaran les dades del
padró municipal.

2. Sempre que hi hagi actualitzacions, l'ajuntament ha d'assabentar cada
veí afectat de les dades que figuren a la seva inscripció padronal, per-
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què n'estigui informat i perquè pugui comunicar a l'ajuntament esmentat
les rectificacions o les variacions que siguin procedents.

3. L'ajuntament ha de notificar als veïns el contingut de les seves dades
padronals, de manera que qualsevol veí tingui l'oportunitat d'estar assa-
bentat de la informació que l'afecta com a mínim una vegada cada cinc
anys.

»Així, emparat en aquest article i continuant l'obligació de mantenir les dades
actualitzades, l'ajuntament pot modificar les dades del padró sense consen-
timent de la persona afectada, si bé, d'acord amb el que preveu el segon
apartat d'aquest article, sempre s'ha de comunicar a les persones afectades
la modificació de les seves dades padronals perquè n'estiguin informats i per-
què puguin fer les rectificacions que calgui.

»En aquest cas, per tant, una vegada modificades les dades padronals de
la denunciant, l'ajuntament li ho hauria d'haver comunicat, per tal que s'hi
hagués pogut oposar o hagués pogut fer les manifestacions que considerés
convenient.

»Cinquè. L'article 6 de la LOPD disposa el que segueix: 

»Article 6. Consentiment de la persona afectada

»[...]

»4. En els casos en què no sigui necessari el consentiment de la persona
afectada per fer el tractament de les dades de caràcter personal, i sem-
pre que una llei no disposi el contrari, aquesta s'hi pot oposar quan hi
hagi motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal con-
creta. En aquest supòsit, el responsable del fitxer ha d'excloure del trac-
tament les dades relatives a la persona afectada.

»[...]
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»Així doncs, l'article 6.4 de la LOPD estableix el dret d'oposició que té la per-
sona les dades de la qual s'han tractat sense el seu consentiment a oposar-
s'hi, un dret que en aquest cas no ha pogut exercir la denunciant perquè no
s'havia assabentat del canvis a les seves dades padronals. 

»Durant el procés ha quedat acreditat que l'Ajuntament de ......... no ha comu-
nicat la modificació padronal a la denunciant, per la qual cosa ha impedit que
aquesta pugui exercir el dret que li atorga l'article 6.4 de la LOPD.»

2. En un altre cas que va ser motiu d’arxiu es va denunciar que s’havia lliu-
rat un certificat de convivència a una tercera persona que no era el titular de
les dades contingudes en el certificat. En aquella resolució es van fer les con-
sideracions següents: 

«El certificat de convivència acredita que diverses persones viuen en un
mateix domicili, i demostra on i amb qui està empadronada una persona; per
tant, les dades per fer aquest certificat s'extreuen del padró municipal. 

»L'expedició d'un certificat de convivència per una entitat municipal, res-
ponsable del fitxer del padró municipal, constitueix un tractament de dades,
tota vegada que es tracten les dades personals que figuren al padró muni-
cipal, ja que es recullen, es conserven, es comuniquen, etc. 

»Tercer. Per entregar un certificat de convivència, l'ajuntament ha de complir
la normativa reguladora sobre el tema.

»Concretament, l'article 40.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
disposa el que segueix:

»“Les dades que consten al padró municipal són confidencials. L'accés a
aquestes dades es regeix per les normes que regulen l'accés administratiu
dels ciutadans als arxius i als registres públics i per la Llei 5/2002, de 19 d'a-
bril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.”
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»L'article 37.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu el
que segueix:

»“L'accés als documents de caràcter nominatiu que, sense incloure altres
dades pertanyents a la intimitat de les persones, figurin en els procediments
d'aplicació del dret, llevat dels de caràcter sancionador o disciplinari, i que,
en consideració al seu contingut, es puguin fer valer per a l'exercici dels drets
dels ciutadans, a més de poder ser exercit pels seus titulars, ho pot ser per
terceres persones que acreditin un interès legítim i directe”.

»D'acord amb aquest article, només les persones que tinguin la condició d'in-
teressades poden accedir a les dades del padró municipal.

»En aquest mateix sentit es pronuncia també la Resolució de 4 de juliol de
1997, conjunta de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i del direc-
tor general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècni-
ques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Concretament, a l'apartat sisè, relatiu a la certificació i al volant d'empadro-
nament, preveu que en matèria d'accés a la informació que figura al padró
municipal té la consideració d'interessat legítim el mateix veí titular de les
dades padronals, i que aquest veí pot accedir a la seva informació perso-
nalment o mitjançant el seu representant, legal o voluntari.

»L'Ajuntament de ........., en l'escrit de data 14 de març de 2007, en resposta
al nostre escrit d'informació prèvia de 7 de març de 2007, exposa que té
establert un protocol d'actuació pel que fa a l'expedició de justificants i cer-
tificats de convivència en el qual s'estableix que el procediment per lliurar
qualsevol certificat del padró d'habitants en aquest ajuntament és la petició
per escrit de la persona interessada, l'emissió del certificat del departament
corresponent, amb la signatura del secretari, i el registre de sortida a nom
del sol·licitant i l'entrega en mà, després d'haver presentat prèviament la
petició i haver acreditat la seva identitat amb DNI, o bé, si qui recull el cer-
tificat és un tercer, amb la presentació de l'autorització corresponent sig-
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nada pel sol·licitant i el DNI, el passaport o el NIE del sol·licitant i d'ell
mateix. 

»Aquest protocol de l'ajuntament s'ajusta al que disposen la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, i la Resolució de 4 de juliol de 1997 abans
esmentada.»

3. Pel que fa a les denúncies rebudes en aquesta agència amb relació a
cessions de dades personals, cal destacar les relatives a cessions de dades
sobre el fitxer de padró d’habitants de les corporacions locals. Es tracta de
denúncies relatives a l’entrega d’un tractament de dades en el sentit que esta-
bleix l’article 3 de la LOPD. 

Per tant, aquest tractament de dades, consistent en una comunicació de
dades, només és lícit si es fa d’acord amb les prescripcions de l’article 11 de
la LOPD, és a dir, que les dades de caràcter personal només es poden comu-
nicar a un tercer quan hi ha el consentiment de la persona afectada o una
norma amb rang de llei que habilita per dur a terme el tractament d’aques-
tes dades personals. 

No hi ha cap norma legal que habiliti una corporació local a comunicar les
dades del padró a tercers sense el seu consentiment. La normativa sectorial
que regula el fitxer del padró municipal, que s’ha d’interpretar en connexió amb
la normativa de protecció de dades personals, en concret la Llei 7/1985 (arti-
cle 16.3), reguladora de les bases de règim local, preveu únicament la possi-
bilitat de cedir les dades del padró municipal sense el consentiment previ de
la persona afectada a altres administracions públiques que ho sol·licitin sem-
pre que compleixin els requisits establerts a l’article esmentat, i en aquest
mateix sentit es pronuncia l’article 40 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Pel que fa als procediments sancionadors que ha tramitat aquesta agència
sobre comunicacions de dades relatives al fitxer del padró d’habitants, mit-
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jançant l’expedició a tercers de volants o certificats d’empadronament, cal
recalcar que alguns responsables del fitxer del padró entenen, erròniament,
que la normativa de protecció de dades no s’hi ha d’aplicar, pel fet que es
tracta de dades que ja són conegudes per tercers. El criteri de l’Agència no
accepta com a vàlida aquesta interpretació, tal com es va exposar en una de
les resolucions dictades per aquesta agència, que es reprodueix parcialment
a continuació: 

«Sobre aquest tema, la normativa de protecció de dades opera sobre totes
les dades de caràcter personal, i és irrellevant si aquestes són o no conegu-
des per tercers, siguin o no membres de la unitat familiar. Aquest dret garan-
teix així al titular de les dades saber quin ús es farà de les seves dades i la
possibilitat de controlar-les. A tall d'exemple, el nom i els cognoms de la per-
sona constitueixen una dada que es podria considerar pública, atès que
poden ser coneguts per un ampli ventall de persones, entitats i altres, i, no
obstant això, quan se sotmeten a un tractament entren dins l'àmbit de tutela
de la normativa reguladora de la protecció de dades.

»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 personals. És molt il·lustratiu amb relació a aquesta qües-
tió 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 de la Constitució
espanyola és protegir davant qualsevol invasió que es pugui fer en l'àmbit de
la vida personal i familiar 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 garantir 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 afec-
tada. En fi, el dret a la intimitat permet excloure certes dades d'una persona
del coneixement aliè per aquesta raó, i així ho ha dit aquest tribunal (STC
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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 pri-
vada d'una publicitat no volguda. El dret a la protecció de dades garanteix
als individus un poder de disposició sobre aquestes dades. Aquesta garan-
tia imposa als poders públics la prohibició que es converteixin en fonts d'a-
questa informació sense les garanties degudes; i també el deure de preve-
nir 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 afectada desconeix quines dades
són les que posseeixen terceres persones, qui les posseeix i amb quina fina-
litat.

»[...]

»”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 de la Constitució espanyola,
sinó les dades de caràcter personal. Per tant, també afecta les dades per-
sonals 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 tin-
guin protecció les relatives a la vida privada o íntima de la persona, sinó que
les dades emparades són totes les que identifiquen o permeten identificar la
persona, les que poden servir per confeccionar-ne el perfil ideològic, racial,
sexual, econòmic o de qualsevol altre tipus, o que serveixen per a qualsevol
altra utilitat que en unes circumstàncies determinades constitueix una ame-
naça per a l'individu.”

També cal destacar que en els procediments sancionadors que s’han tra-
mitat en aquesta agència al llarg de l’any 2007 per lliurament indegut de
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volants o certificats d’empadronament a tercers per les corporacions locals,
és molt recurrent l’al·legació de manca de prova suficient pels responsables
de fitxer denunciats, a causa de la manca de procediments de control sufi-
cient pel que fa a l’expedició i l’entrega d’aquests documents. En aquest
sentit, cal destacar el que es va exposar a la Resolució de l’Agència
següent:

«En l'àmbit d'infraccions en matèria de protecció de dades personals regeix,
com és obvi, el dret a la presumpció d'innocència. Ara bé, l'efectivitat d'a-
quest dret no suposa que hagi de recaure sempre sobre l'organisme que ha
incoat el procediment la càrrega d'acreditar tots i cadascun dels aspectes
que integren el fet infractor, ja que en aquest àmbit també regeix el principi
de “disponibilitat de la prova”. Així doncs, quan s'imputa haver fet un tracta-
ment de dades personals sense el consentiment de la persona afectada, és
clar que l'administració sancionadora ha d'identificar les dades personals
indegudament utilitzades i acreditar el tractament que se n'ha fet, però si l'en-
titat contra la qual es dirigeix el procediment sancionador al·lega un fet amb
el qual pretén justificar la seva actuació o excloure la seva responsabilitat (per
exemple, al·lega haver sol·licitat el consentiment), la prova d'aquests aspec-
tes correspondrà a qui els al·lega (SAN, de 17 de juny de 2001).»

Prova indiciària

En alguns casos les entitats denunciades han al·legat la manca de prova de
càrrec suficient en el procediment incoat, de manera que consideren que no
és vàlida per desvirtuar el principi de presumpció d’innocència. 

Sobre aquest tema, l’Agència s’ha pronunciat en el sentit que cal tenir en
compte que tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem han ava-
lat la possibilitat que els fets imputats es provin a través de l’anomenada
prova indiciària o indirecta, sense perjudici de la cautela amb què s’ha d’uti-
litzar, i han establert els requisits indispensables per a la seva eficàcia incri-
minatòria. 
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En aquest sentit, el Tribunal Constitucional ha assenyalat a la Sentència
170/2005, de 20 de juny, el que segueix:

«[...] des de la STC 174/1985, de 17 de desembre, hem sostingut que, a falta
de prova directa, la prova de càrrec pot ser indiciària, sempre que es com-
pleixin els requisits següents, que permeten distingir-la de les simples sos-
pites: a) que parteixi de fets plenament provats, i b) que els fets constitutius
de delicte es dedueixin d'aquests indicis a través d'un procés mental raonat
i d'acord amb les regles del criteri humà, explicitat a la sentència condem-
natòria. El nostre control de la raonabilitat del discurs, és a dir, de la solidesa
de la inferència, es pot dur a terme tant des del cànon de la seva lògica o
coherència (i llavors és desenraonat quan els indicis constatats exclouen el
fet que se'n fa derivar o no hi condueixen naturalment), com des del de la
seva suficiència o caràcter concloent, i llavors s'exclou la raonabilitat pel
caràcter excessivament obert, feble o indeterminat de la inferència (STC
189/1998, de 28 de setembre...).»

Difusió d'informació de caràcter personal a les pàgines web de les
corporacions locals

Alguns dels procediments sancionadors contra administracions públiques
que ha tramitat aquesta agència durant l’any 2007 es relacionen amb la difu-
sió d’informació de caràcter personal a les pàgines web de les corporacions
locals. 

Cal tenir en compte que la difusió de dades de caràcter personal a través
d’Internet pot constituir un fitxer alhora que un tractament de dades perso-
nals, d’acord amb les definicions de l’article 3 de la LOPD. Per tant, aquest
tractament de dades ha de reunir els requisits de l’article 6 de la LOPD.

Pel que fa als procediments sancionadors tramitats en aquesta agència amb
relació a aquesta matèria, cal destacar l’inici d’un procediment sancionador
contra una corporació local per haver difós dades de caràcter personal a la
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seva pàgina web sobre la incoació d’un procediment disciplinari contra un
funcionari municipal; i el sobreseïment d’un procediment sancionador incoat
a una corporació local per haver publicat un acord a la pàgina web munici-
pal. La resolució de sobreseïment es fonamenta en l’existència d’habilitació
legal per publicar l’acord perquè es tractava d’informació relativa a l’àmbit
urbanístic, en el qual regeix l’acció pública. D’altra banda, es fa una reco-
manació pel que fa a la ponderació necessària sobre la difusió de resolucions
que continguin dades de caràcter personal.

«Aquest tractament de dades personals, d'acord amb el que estableix l'arti-
cle 6.1 de la LOPD, ha de disposar del consentiment de la persona afectada
o bé d'una norma que habiliti l'ajuntament per dur a terme el tractament de
les dades del denunciant. 

»Respecte de l'existència d'aquest consentiment, durant aquest procediment
no s'ha acreditat. Més aviat al contrari, atès que la mateixa denúncia mostra
la disconformitat del denunciant pel que fa al tractament de les seves dades
personals.

»Cal analitzar, doncs, si l'Ajuntament de .... tenia habilitació legal per publi-
car l'acord relatiu al denunciant. La resolució difosa per l'Ajuntament de ....
és d'àmbit urbanístic, en concret es tracta d'un acord relatiu a un procedi-
ment de protecció de la legalitat urbanística, i, per tant, hem d'analitzar l'e-
xistència de cobertura legal per fer el tractament de dades personals en
aquest àmbit. 

»Quart. L'article 12 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'a-
prova el Text refós de la Llei d'urbanisme, reconeix l'exercici d'acció pública
en matèria d'urbanisme, i estableix el que segueix:

»Acció pública

1. Qualsevol ciutadà o ciutadana, en exercici de l'acció pública en matèria
d'urbanisme, pot exigir davant els òrgans administratius i davant la juris-
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dicció contenciosa administrativa el compliment de la legislació i del pla-
nejament urbanístics, un exercici que s'ha d'ajustar al que estableixi la
legislació aplicable.

2. L'acció pública a què es refereix l'apartat 1, si és motivada per l'execu-
ció d'obres que es consideren il·legals, es pot exercir mentre se'n pro-
longui l'execució i, posteriorment, fins al venciment dels terminis de pres-
cripció determinats pels articles 199 i 219, sense perjudici del que
estableix l'article 202. 

»L'acció pública es reconeix per garantir l'aplicació de l'ordenament jurídic
en matèries en les quals són presents els interessos generals, com ara l'àm-
bit d'urbanisme. En els supòsits d'acció pública no s'exigeix cap condició ni
per sol·licitar tutela judicial amb relació a qualsevol acte que suposi infracció
de l'ordenament jurídic i que gaudeixi de protecció especial, ni per intervenir
en un procediment administratiu a fi i efecte que s'adoptin les mesures neces-
sàries per tal que es respecti l'ordenament aplicable o per evitar que s'arribi
a dictar un acte que el contravingui. “El simple interès per la legalitat és sufi-
cient per ostentar legitimació” (S de 28 d'abril de 1999, Ar. 3055). 

»Així doncs, es reconeix legitimació amb caràcter general per intervenir en
un procediment d'urbanisme sense necessitat d'acreditar cap posició espe-
cial del subjecte respecte de l'acte que s'ha de dictar en el procediment.

»Amb relació a l'acció pública esmentada, la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Madrid de 27/01/2004, recurs 1110/1999, estableix que “si la
totalitat dels ciutadans poden verificar el compliment de la legalitat urbanís-
tica, han de tenir accés a la totalitat dels acords dictats en aquest àmbit, entre
els quals hi ha els expedients de llicència d'obres per a condicionament de
locals. En definitiva, l'exercici d'acció pública requereix el coneixement de les
actuacions, i aquesta no es pot negar perquè el sol·licitant no hagués pro-
mogut ni s'hagués presentat en aquest abans que hagués recaigut resolució,
tota vegada que el termini per exercir aquesta acció no s'esgota amb la fina-
lització, ni amb la finalització d'obres, sinó quan han transcorregut els termi-
nis establerts per adoptar les mesures de protecció de legalitat urbanística”. 
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»Cinquè. Atesa la singularitat de condició genèrica de tot ciutadà com a per-
sona interessada, tot ciutadà gaudeix de la posició jurídica idònia per acce-
dir a la informació administrativa urbanística, d'acord amb el que estableixen
els articles 35.a i els apartats 1r i 3r de l'article 37 de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

»Article 35. Drets dels ciutadans

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

»a) Saber, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments
en els quals tenen la condició de persones interessades, i obtenir
còpies dels documents que contenen.

»Article 37. Dret d'accés a arxius i registres

»1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que for-
min part d'un expedient i figurin als arxius administratius, sigui quina
sigui la forma d'expressió, gràfica, sonora o en imatge, o el tipus de
suport material, sempre que aquests expedients corresponguin a pro-
cediments acabats amb data de la sol·licitud.

»[...]

»3. L'accés als documents de caràcter nominatiu que, sense incloure altres
dades pertanyents a la intimitat de les persones, figurin als procedi-
ments d'aplicació del dret, llevat dels de caràcter sancionador o disci-
plinari, i que, en consideració al seu contingut, es puguin fer valer per
a l'exercici dels drets dels ciutadans, a més de poder ser exercit pels
seus titulars, ho pot ser per terceres persones que acreditin un interès
legítim i directe.

»Sisè. La Recomanació R (91) 10, de 9 de setembre, del Consell d'Europa
sobre la comunicació a tercers de dades de caràcter personal en poder dels
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organismes públics proclama la necessitat de conciliar la protecció de la inti-
mitat amb la necessària circulació de la informació en poder de
l'Administració pública.

»En aquest sentit, l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, estableix que les sessions del Ple de les corporacions
públiques, a diferència de les sessions de la Junta de Govern Local
(Comissió de Govern de l'Ajuntament) són públiques, excepte en el cas que
els assumptes que s'hi tracten puguin afectar el dret fonamental dels ciuta-
dans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per
majoria absoluta. L'article 156 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
es pronuncia en el mateix sentit. 

»Així mateix, a l'article 155 del Decret esmentat s'estableix que és la corpo-
ració local la que, per acord del Ple, ha de determinar els mitjans necessa-
ris per donar publicitat als acords adoptats per la corporació o les convoca-
tòries dels òrgans les sessions dels quals siguin públiques, a fi de garantir el
dret dels ciutadans a la informació més àmplia sobre les activitats dels ens
locals. 

»Setè. De tot el que s'ha exposat es pot concloure que l'Ajuntament de ......
gaudia d'habilitació legal per publicar l'acord relatiu al denunciant sense
haver obtingut el seu consentiment d'acord amb el que estableix l'article 6.1
de la LOPD, i que, per tant, és procedent el sobreseïment del procediment
sancionador incoat contra l'Ajuntament de ..... 

»D'altra banda, sempre que l'ajuntament decideixi difondre les seves resolu-
cions mitjançant la seva pàgina web ha de ponderar prèviament la necessi-
tat o no de divulgar la informació personal, atès que, algunes vegades, es
pot aconseguir la finalitat buscada amb l'acte administratiu que es publica
sense necessitat de revelar la identitat de les persones afectades. Aquesta
cautela, consistent en un judici de ponderació previ en atenció a les cir-
cumstàncies del cas, és més respectuosa amb el dret a la protecció de dades
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personals, atès que la difusió a través d'Internet fa que les dades personals
objecte de tractament siguin fàcilment accessibles a un ampli ventall d'u-
suaris amb mètodes de recerca senzills. 

Resolucions d'arxiu de la denúncia per inexistència de tractament 
de dades personals (articles 2 i 3 de la LOPD)

D’acord amb l’àmbit d’aplicació que estableix l’article 2 de la LOPD, per
poder aplicar la normativa de protecció de dades personals cal que prèvia-
ment hi hagi un tractament de dades personals pel responsable del fitxer (o
encarregat de tractament) en el sentit que estableix l’article 3, lletra c de la
mateixa LOPD, que defineix el concepte «tractament de dades». 

Per tant, si una vegada fetes les investigacions prèvies oportunes per l’au-
toritat de control es detecta que el responsable del fitxer no ha fet cap trac-
tament de dades personals en el sentit que recull l’article 3.c de la LOPD,
cal arxivar la denúncia per inaplicabilitat de la normativa de protecció de
dades. 

Reproduïm aquí un extracte d’una resolució dictada per aquesta agència que
respon a la situació esmentada. Si bé es va arxivar la denúncia per inexis-
tència de tractament de dades personals per l’entitat denunciada i, per tant,
perquè quedava fora de l’àmbit d’aplicació de la LOPD, en aquest cas es va
fer una recomanació a l’entitat denunciada a la mateixa resolució d’arxiu, ja
que a les actuacions dutes a terme durant la fase d’informació prèvia es va
detectar que l’entitat denunciada havia sol·licitat a la persona denunciant
unes dades que es podrien arribar a considerar excessives, unes dades que
la persona denunciant no va arribar a cedir per causes alienes al responsa-
ble del fitxer. 

«Segon. L'article 2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal, defineix quin és l'àmbit d'aplicació d'a-
questa llei i estableix al paràgraf primer: 
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»“Aquesta llei orgànica és aplicable a les dades de caràcter personal regis-
trades en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol
modalitat d'ús posterior d'aquestes dades pels sectors públic i privat”.

»L'article 3 de la LOPD defineix què s'entén per tractament de dades als efec-
tes d'aquesta llei orgànica, i, així, preveu que constitueixen tractament de
dades “les operacions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o
no que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i
cancel·lar dades, així com les cessions de dades que derivin de comunica-
cions, consultes, interconnexions i transferències”.

»En conseqüència, per aplicar les previsions de la LOPD cal que hi hagi una
actuació prèvia que constitueixi un tractament de dades en el sentit expres-
sat. 

»Tercer. En el cas que ens ocupa, les dades personals de la denunciant
sol·licitades per ......... (dades relatives al seu sou) no es van arribar a cedir
d'acord amb el que s'ha exposat a l'antecedent de fet tercer d'aquesta reso-
lució, i per tant no hi va haver un tractament de dades que impliqués l'apli-
cació de la normativa de protecció de dades personals. 

»Quart. L'article 10.2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el pro-
cediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat, preveu el que segueix:

»“[...] no es formularà plec de càrrecs i s'ordenarà el sobreseïment de l'ex-
pedient i l'arxiu de les actuacions quan de les diligències i de les proves prac-
ticades 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 els fets denunciats queden fora de
l'àmbit de la normativa de protecció de dades segons el que hem exposat
als fonaments de dret anteriors, s'acorda el sobreseïment d'aquest expedient
i l'arxiu de les actuacions. 
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»Cinquè. Si bé els fets denunciats queden fora de l'àmbit de la LOPD, l'anà-
lisi de la denúncia presentada ens porta a fer una recomanació a l'entitat
denunciada.

»D'acord amb el que va manifestar l'Ajuntament de ....... a l'escrit de data
......., el procediment d'embargament de sous, salaris i pensions es regula a
l'article 82 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament
general de recaptació, normativa que alhora ens remet a l'article 607 de la
Llei d'enjudiciament civil. 

»Segons la normativa esmentada, per poder embargar el sou d'un deutor,
una vegada respectat l'ordre de prelació establert, l'òrgan recaptador ha de
presentar la diligència d'embargament al pagador, és a dir, l'entitat en la
qual treballa la persona obligada al pagament, que ha de retenir les quan-
ties que corresponguin segons l'aplicació de l'escala que estableix l'article
607 de la Llei d'enjudiciament civil. Si aquest darrer precepte estableix unes
escales retributives a efectes d'embargament, la recollida concreta de la
dada del sou, com va sol·licitar l'Ajuntament de .......... a la Fundació Privada
........., podria ser excessiva des de la perspectiva del principi de qualitat
de les dades, previst a l'article 4 de la LOPD. Concretament, l'Administració
que fa l'embargament no necessita saber l'import del sou del deutor, sinó
que s'ha de limitar a ordenar al pagador la retenció del sou aplicant els cri-
teris que fixa la Llei d'enjudiciament civil fins que estigui totalment satisfet
el deute.»

3.3.2. Controls d’ofici

A la memòria de l’any 2006 ja es va descriure el model de control d’ofici de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que es materialitza en els Plans
d’Auditoria i Control d’Ofici.

Per establir la metodologia i el disseny de l’execució del control d’ofici es van
analitzar i valorar les experiències d’altres autoritats de control, fins a con-
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cretar un model propi que, juntament amb alguns aspectes comuns a altres
processos similars, incorpora també elements particulars.

D’una manera sintètica, recordem aquí que aquest procés de control pot
implicar 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 personals trac-
tades, amb relació als nivells de protecció previstos a la normativa.

b) Comprovar que es facilita de manera adequada l’exercici dels drets
reconeguts a la norma: informació, accés, rectificació, cancel·lació i opo-
sició.

c) Comprovar el compliment de les formalitats jurídiques, administratives i
contractuals relacionades amb els tractaments de dades personals: cre-
ació i declaració de fitxers, encàrrec de tractaments, cessions de dades,
obtenció del consentiment, etc.

L’execució de controls d’ofici per l’Agència és una activitat, fonamentalment,
d’auditoria de seguretat de sistemes d’informació. La responsabilitat princi-
pal pel que fa a la realització d’aquests controls recau a l’Àrea d’Auditoria i
Seguretat de la Informació de l’Agència (abans, Coordinació de Tecnologies
i Seguretat de la Informació), sense perjudici que altres àrees de l’Agència hi
prestin el seu suport en diferents fases del procés.

A l’apartat dedicat als Controls d’Ofici de la memòria del 2006 s’identifi-
caven alguns exemples dels plans que es podrien arribar a dur a terme,
entre els quals es feia referència a un possible pla per verificar el compli-
ment de l’article 5 de la LOPD (dret d’informació en la recollida de dades
de caràcter personal). Aquest és el pla que s’ha preparat i iniciat durant
l’any 2007. 
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Pla d'Auditoria i Control d'Ofici per verificar el compliment del dret
d'informació en la recollida de dades regulat a l'article 5 de la LOPD

1. Objectiu i motivacions

1.1. Objectiu. La finalitat d’aquest programa és verificar la situació de com-
pliment del que preveu l’article 5 de la LOPD respecte del dret d’informació
que ha de facilitar el responsable del tractament en el moment de recollir la
informació.

La verificació té, fonamentalment, dues finalitats: 

a) D’una banda, comprovar si en els processos de recollida d’informació es
proporciona o no la informació prevista a l’article 5 de la LOPD.

b) D’una altra, comprovar si la informació que es proporciona compleix els
continguts i les característiques que preveu l’article 5 de la LOPD.

1.2. Motivació. Tot i que el compliment del que preveu l’article 5 es podria
considerar inicialment una previsió normativa amb un caràcter marcadament
formalista, en realitat es tracta d’un punt crític dels tractaments de dades per-
sonals, ja que precisament és el moment en què la persona afectada o inte-
ressada proporciona les seves dades al responsable del tractament. Si des
del començament del tractament té lloc una falta de garanties, aquest ja neix
amb mancances des de la perspectiva de la protecció del dret a l’autode-
terminació informativa.

Precisament, «l’exercici» d’informar la persona afectada durant el procés de
recollida obliga el responsable a identificar clarament aspectes del tracta-
ment de vital importància des de la perspectiva dels principis de protecció
de dades personals, com ara la finalitat, la qualitat i l’economia de les dades.
Per tant, això li permet prendre consciència que, efectivament, és davant un
tractament de dades de caràcter personal que implica la necessitat de com-
plir unes determinades obligacions legals.
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Per tant, iniciar aquest pla no només pot tenir l’efecte «beneficiós» que en els
processos de recollida de dades personals es millori la informació que es pro-
porciona als interessats o afectats, sinó que també pot permetre als respon-
sables dels tractaments identificar amb més facilitat que aquell procés de
recollida d’informació de caràcter personal implica necessàriament el com-
pliment d’una normativa, que genera obligacions i drets que van més enllà
de la simple recollida de dades personals, i que una manera senzilla de donar
resposta als requeriments legals potser és disposar d’una visió global de tots
els tractaments de dades de caràcter personal dels quals és responsable.
Per tant, s’afavoriria així l’aparició de figures o unitats organitzatives, dins les
entitats, que s’ocuparien específicament d’aquest compliment normatiu i de
tot el que representa, en la línia del que recull la Directiva 94/46/CE quan es
refereix als encarregats de protecció de dades.

El Tribunal Constitucional (STC 292/2000) va declarar parcialment inconstitu-
cional l’article 24.1 de la LOPD, de manera que només es pot aplicar l’ex-
cepció del dret d’informació quan la informació objecte de recollida afecta la
defensa nacional, la seguretat pública o és necessària per perseguir infrac-
cions penals. En la resta de supòsits, i amb caràcter general, sempre que hi
ha una recollida d’informació s’ha d’acomplir el que preveu l’article 5.

Paral·lelament a les actuacions inspectores fetes per l’Agència Catalana,
s’havia detectat que moltes vegades el dret d’informació era «oblidat» pels
responsables de tractaments durant la recollida de dades, una circumstàn-
cia que també va aconsellar dur a terme aquest pla.

2. Identificació dels tractaments afectats per la verificació

De manera genèrica, la part del tractament afectada per les verificacions d’a-
quest pla és la que implica la recollida d’informació directament de la per-
sona interessada o afectada titular de les dades de caràcter personal.

En el programa s’inclouen totes les tipologies de processos de recollida de
dades:
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— Processos de caràcter electrònic (formularis electrònics i/o pàgines web,
correus electrònics, mòbils, etc.).

— Processos manuals (presencial, correu postal, fax, telefònic, etc.).

S’exclouen els drets d’informació vinculats a la recollida de dades de caràc-
ter personal que es facin, per exemple, amb càmeres de videovigilància. És
a dir, que només afecta dades que puguin ser susceptibles d’una transcrip-
ció textual o alfanumèrica. Se n’exclouen, per tant, les imatges, però s’hi
inclouen, per exemple, les dades que puguin derivar de la veu (serveis d’a-
tenció telefònica).

3. Entitats afectades

— Tots els departaments que formen l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

— Les 4 diputacions i una tria de consells comarcals i ajuntaments de
Catalunya basada en criteris mostrals segons la metodologia i amb la
col·laboració de l’Equip d’Estudis d’Administració Pública del
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu
Fabra.

— Totes les universitats que integren el sistema universitari català.

4. Pla de treball

— Comunicar l’inici del pla amb un acte públic obert a totes les entitats
potencialment afectades pel pla.

— Contactar amb les entitats seleccionades i sol·licitar un interlocutor que
participi en tot el pla d’auditoria.

— Demanar a l’interlocutor que identifiqui els processos de recollida de
dades de caràcter personal que fa l’entitat. 

— L’Agència Catalana seleccionarà de cada entitat els processos de reco-
llida de dades que seran objecte d’auditoria (de 3 a 4):
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• procés comú
• procés molt repetitiu
• procés amb dades de sensibilitat especial 
• d’altres (excepcional)

— Sol·licitar a l’interlocutor la tramesa d’informació detallada dels mecanis-
mes relacionats amb els processos de recollida seleccionats.

— Analitzar la informació rebuda per verificar i avaluar els aspectes previs-
tos al pla.

— Elaborar un informe per a cada entitat sobre la situació i les recomana-
cions per fer-ne l’adequació, amb un període per dur-la a terme.

— Elaborar i fer públic, una vegada elaborats i tramesos tots els informes
individuals, un informe global de situació i recomanacions.

— Verificar, una vegada acabat el període d’adaptació, quin ha estat el grau
de compliment i les dificultats per atendre les recomanacions fetes.

— Analitzar la informació referida al procés d’adaptació a les recomanacions
i elaborar i publicar un informe final de conclusions del pla, amb un èmfasi
especial en la situació trobada inicialment, les mesures correctores pro-
posades, les dificultats i el nivell de compliment de les recomanacions, i
amb dades quantitatives i qualitatives sobre la situació abans i després
de l’actuació.

L’Equip d’Administració Pública del Departament de Ciències Polítiques i
Socials de la Universitat Pompeu Fabra va preparar la selecció d’ajuntaments
i de consells comarcals. Per tal de garantir la representativitat de la mostra
d’ajuntaments i consells comarcals, es van establir uns criteris de selecció
que posteriorment es van contrastar per revisar les propietats de la selecció
feta.

Els criteris de selecció per obtenir la mostra:

— Criteri de cobertura: la mostra havia de cobrir, aproximadament, el 80 %
de la població.

Memòria d’actuacions

111

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



— Criteri de representació tant territorial com de dimensions dels municipis:

• Atenent el nombre i la diversitat d’ens locals a Catalunya, i amb el marge
d’error i el nivell de confiança considerats (i que s’indiquen més endavant),
es va optar per situar el nombre total d’administracions seleccionades al
voltant de 130 unitats.

• En el cas d’ajuntaments més petits de 50.000 habitants i dels consells
comarcals, la mostra resultant s’ha fet garantint l’aleatorietat del procés de
selecció, seguint les tècniques d’extracció aleatòria que habitualment uti-
litza l’Equip d’Administració Pública del Departament de Ciències
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra en els seus treballs de
recerca.

Per a la mostra d’ajuntaments:

1. Tots els ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants (23). Les
quatre capitals de província formen part de la mostra de manera auto-
màtica

2. Mostra estratificada de 100 ajuntaments de municipis de menys de
50.000 habitants atenent dos criteris d’estratificació: província i dimen-
sions del municipi.

Per a la mostra dels consells comarcals:

1. Per seleccionar la mostra de consells comarcals es va considerar un cri-
teri de dimensions amb dos estrats (consells comarcals que inclouen ciu-
tats de més de 50.000 habitants i la resta de consells).

2. La mostra resultant va ser la següent:

a) 3 consells comarcals escollits aleatòriament entre les comarques amb
municipis de més de 50.000 habitants.

b) 10 consells comarcals escollits aleatòriament entre les comarques que
no tenen cap municipi de més de 50.000 habitants.
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MUNICIPIS DE CATALUNYA PER TRAM DE POBLACIÓ I DEMARCACIÓ PROVINCIAL
TOTAL

FINS DE 501 DE 2.001 DE 5.001 DE 10.001 MÉS DE MUNICIPIS
MUNICIPIS DE CATALUNYA A 500 A 2.000 A 5.000 A 10.000 A 50.000 50.000 PER

PROVÍNCIA
Barcelona 69 63 56 47 57 19 311
Girona 94 68 30 15 13 1 121
Lleida 120 76 22 8 4 1 231
Tarragona 68 62 28 12 11 2 183
Total municipis per tram 351 269 136 82 85 23 946

NOMBRE DE MUNICIPIS PER ESTRAT A LA MOSTRA
TOTAL

FINS DE 501 DE 2.001 DE 5.001 DE 10.001 MÉS DE MUNICIPIS
MUNICIPIS DE CATALUNYA A 500 A 2.000 A 5.000 A 10.000 A 50.000 50.000 PER

PROVÍNCIA
Barcelona 7 6 6 6 6 19 50
Girona 10 7 3 2 2 1 25
Lleida 13 8 2 1 1 1 26
Tarragona 7 7 3 1 2 2 22
Total municipis per tram 37 28 14 10 11 23 123

RESUM D'ENTITATS SELECCIONADES
23 Ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants

100 Ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants
3 Consells comarcals amb municipis de més de 50.000 habitants

10 Consells comarcals que no tenen cap municipi de més de 50.000 habitants
136 Total entitats de la mostra

PERSONAL AL SERVEI DELS AJUNTAMENTS A LA MOSTRA DE 100 AJUNTAMENTS
MOSTRA TOTAL AJUNTAMENTS

TRAMS DE PERSONAL FREQÜÈNCIA PERCENTATGE FREQÜÈNCIA PERCENTATGE
3 o menys 32 32 % 318 23,70 %
Entre 4 i 30 40 40 % 386 34,50 %
Entre 31 i 400 28 28 % 219 41,80 %

100 100 923 100
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Ajuntaments amb e-Tram

El 9,0 % (83 de 923) dels ajuntaments de Catalunya de menys de 50.000
habitants ofereixen el servei de tramitació electrònica als seus ciutadans. A
la mostra en són el 8,0 %.

Es preveu que l’informe final de conclusions es faci públic al desembre del
2008, una vegada fetes totes les tasques d’auditoria i acabats els primers
períodes d’adaptació a les recomanacions.

Error mostral

El marge d’error màxim associat a les estimacions de percentatges a la
població de municipis de menys de 50.000 habitants és de 9,4 %, en el supò-
sit de màxima indeterminació (p = q = 50 %) i per a un nivell de confiança
del 95,5 %.

Fonts de les dades

1. Les dades de la població dels municipis i dels consells comarcals de
Catalunya, així com la classificació en trams de població, provenen del
padró municipal d’habitants publicat per l’Institut d’Estadística de
Catalunya (http://www.idescat.net).

2. Les dades sobre personal al servei dels ajuntaments les ha proporcionat
el Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya (gener del 2006).

3. La informació sobre la possibilitat de tramitació electrònica a cada ajun-
tament s’ha obtingut de la base de dades de municipis i comarques de
Catalunya http://www.municat.net de 27 de juliol de 2007 i de les dades
facilitades pel Consorci Localret (http://www.localret.cat/).
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Selecció de la mostra de municipis:

— Incloure en la mostra tots els municipis de més de 50.000 habitants (per
assegurar la cobertura del 80 % de la població).

— Calcular la mida de la mostra de municipis de menys de 50.000 habitants
necessària per estimar percentatges de població amb un marge d’error
inferior al 10 % per a una confiança del 95,5 %.

— Estratificar el conjunt de municipis de menys de 50.000 habitants segons
criteris territorials i de dimensions. S’han obtingut 20 estrats com a resul-
tat de l’encreuament de les 4 províncies per 5 trams de municipis definits
en funció dels seus habitants. 

— Seleccionar aleatòriament un nombre de municipis a cada estrat propor-
cional al nombre total de municipis de l’estrat.

Selecció de la mostra de consells comarcals:

— Decidir el nombre de consells comarcals que calia incloure en la mostra.
El nombre escollit representa un terç del total. 

— Estratificar els consells comarcals en dos grups definits de manera cohe-
rent amb la classificació dels municipis: consells comarcals que inclouen
ciutats de més de 50.000 habitants i la resta. 

— Seleccionar aleatòriament 3 consells comarcals del grup dels que
inclouen ciutats de més de 50.000 habitants.

— Seleccionar aleatòriament 10 consells comarcals del grup dels que no
inclouen ciutats de més de 50.000 habitants. 

3.3.3. Procediments de tutela de drets

L’any 2007 han tingut entrada a l’Agència 24 reclamacions de tutela de drets,
16 de les quals eren dins l’àmbit de competència de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. D’aquestes reclamacions, se n’han resolt 9, i també se
n’han resolt 6 corresponents a reclamacions de l’any anterior. Les reclama-
cions de tutela de drets resoltes es relacionaven amb l’exercici del dret d’ac-
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cés, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició, i no n’hi va haver cap deri-
vada de l’exercici del dret de rectificació. En alguns casos, les persones
reclamants han exercit de manera conjunta diversos drets, per la qual cosa
la tramitació del procediment de tutela de drets s’ha portat a terme, també
conjuntament, per a tots els drets invocats. 

Així mateix, escau fer una consideració prèvia, i és que aquest any, per pri-
mera vegada, s’han rebut reclamacions de tutela de drets a l’Agència
Catalana de Protecció de Dades relacionades amb l’exercici dels drets d’ac-
cés i de cancel·lació respecte de les imatges enregistrades amb sistemes de
videovigilància.

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS DURANT L’ANY 2007 SEGONS EL TIPUS DE DRET AFECTAT

DRET NOMBRE
Dret d’accés 10
Dret de cancel·lació 4
Dret de rectificació 0
Dret d’oposició 2

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS DURANT L’ANY 2007 SEGONS EL TIPUS DE DRET AFECTAT

Dret d’accés
62%

Dret d’oposició
13%

Dret de rectificació
0%

Dret d’cancel·lació
25%
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En totes les reclamacions en les quals s’ha dictat resolució l’any 2007 aquesta
ha estat estimatòria, excepte en tres casos, dos dels quals s’han resolt de
forma desestimatòria, i un tercer cas en què es va declarar acabat el proce-
diment per la impossibilitat material de continuar el procediment per causes
sobrevingudes. 

Respecte d’aquestes dades cal fer una petita matisació, ja que la major part
de les reclamacions derivaven de la manca de resposta de l’Administració o
d’una resposta fora de termini. Per tant, la reclamació s’ha estimat per raons
purament formals, i ja sigui durant la tramitació del procediment o posterior-
ment, s’ha fet efectiu el dret de la persona afectada. 

Una de les reclamacions resoltes en sentit desestimatori deriva de l’exercici
del dret d’oposició, que es va desestimar perquè es va considerar que no
s’havia exercit davant el responsable del fitxer, tal com correspon. Aquesta
resolució, que tracta d’un tema molt actual, com ara la difusió d’informació
pública a través d’Internet, s’analitza més detalladament a l’apartat del dret
d’oposició.

Pel que fa a la resolució anteriorment esmentada, que declarava acabat
el procediment de tutela de drets per impossibilitat material de continuar-
lo per causes sobrevingudes, supòsit previst als articles 42.1 i 87.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, en aquest cas la reclamació de la per-
sona afectada derivava d’una sol·licitud d’accés a imatges enregistrades
amb sistemes de videovigilància d’una entitat que presta un servei públic
de transport de persones. El període de conservació de les imatges per
l’entitat pública era molt breu, de 2 o 3 dies en circumstàncies normals, i
quan es va exercir el dret d’accés formalment davant de l’entitat les imat-
ges ja s’havien esborrat. En aquest cas, l’entitat, entre altres arguments,
defensava la denegació d’aquest dret d’accés perquè considerava que
només el podia fer efectiu si així ho sol·licitava l’autoritat competent i dins
dels terminis legals establerts, ja que es tractava d’informació d’ús intern.
En aquest tema, l’Agència Catalana de Protecció de Dades es va pronun-
ciar en el sentit següent:
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«[...] El dret d'accés a les dades de caràcter personal constitueix un dels
eixos fonamentals del dret fonamental a la protecció de dades personals, atès
que faculta tota persona afectada a obtenir informació sobre la forma en què
les seves dades personals són tractades. Per tant, la denegació de l'exercici
d'aquest dret, en els casos en què correspongui, s'ha de fer de forma moti-
vada, tota vegada que suposa la denegació de l'exercici d'un dels vessants
d'un dret fonamental. L'argument que, com que es tractava d'informació d'ús
intern, no es podia facilitar a la persona afectada no té fonament legal. La
LOPD preveu una sèrie d'excepcions que justifiquen la denegació del dret
d'accés, com ara quan aquest dret s'exerceix en períodes inferiors a dotze
mesos, llevat que la persona interessada acrediti un interès legítim (article
15.3 de la LOPD), en els casos dels fitxers de les forces i cossos de segure-
tat, quan d'aquest accés poden derivar perills per a la defensa de l'estat o la
seguretat pública, la protecció dels drets i les llibertats de tercers o les neces-
sitats de les investigacions que es duguin a terme (article 23.1 de la LOPD),
i també en els casos de fitxers de la hisenda pública, quan això obstaculitzi
les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment de les obli-
gacions tributàries (article 23.2 de la LOPD).

»Cap d'aquestes situacions no concorria quan el reclamant va exercir el dret
d'accés davant de ........., per la qual cosa aquesta entitat hauria d'haver
atorgat l'accés sol·licitat, tota vegada que quan es fa un tractament de dades
de caràcter personal, com ara l'enregistrament d'imatges, la persona afec-
tada té dret a exercir el seu dret d'accés, tal com preveu l'article 15 de la
LOPD.»

A continuació es destaquen les qüestions més rellevants amb relació a les
tuteles que s’han resolt durant l’any 2007. 

Dret d’accés

Les reclamacions de tutela de drets derivades de l’exercici del dret d’accés
es poden agrupar en els apartats següents:
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— Accés a un expedient administratiu iniciat amb motiu de la pretensió de
la persona afectada, però en què la possibilitat de fer efectiu l’accés a les
dades podria afectar drets de tercers. En un d’aquests casos, l’entitat objecte
de reclamació va exposar que determinats documents als quals es dema-
nava l’accés, en concret uns qüestionaris de contrast de la valoració profes-
sional de l’afectat, eren anònims, però, a causa de la seva configuració
podien fer identificable la persona o persones que havien fet les valoracions;
en definitiva, que la persona objecte de valoració podia saber què havien dit
sobre la seva persona alguns dels companys de treball. Els documents en
qüestió eren uns formularis que tenien unes preguntes preestablertes per
descriure conductes objectives avaluables i en els quals només constaven
les dades personals del professional avaluat i no de les persones que feien
l’avaluació. Es tractava, doncs, d’un document «anònim», tret que la persona
afectada reconegués a qui pertanyien les anotacions manuscrites que en el
seu cas recollia el formulari. 

En aquesta reclamació l’Agència va prendre la resolució següent:

«El dret d'accés regulat a la LOPD és un dret personalíssim i constitueix una
de les facultats essencials que integren el dret fonamental a la protecció de
dades. Mitjançant el dret d'accés el titular de les dades pot saber quines
dades sobre la seva persona són objecte de tractament. A més, aquest dret
és la base per exercir altres drets com el de cancel·lació, rectificació i opo-
sició. 

»Per això les limitacions a aquest dret d'accés han de ser les mínimes, ja que
en exercir-lo es garanteix l'efectivitat del dret fonamental a la protecció de
dades personals. Les úniques possibilitats que hi ha per fer una excepció al
dret d'accés amb relació a fitxers o tractaments públics es recullen a l'article
23 de la LOPD, i es limiten a fitxers i tractaments de l'àmbit tributari i policial.
En el cas que ens ocupa, les dades personals a les quals pretén accedir el
reclamant no són en aquest tipus de fitxers i, per tant, no és aplicable cap
excepció de les que estableix la LOPD que empari la denegació d'aquest
accés. Tampoc no s'hi pot aplicar l'article 24 de la LOPD, al qual es refereix
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......... a l'escrit de ......... (apartat 4t), ja que es refereix al dret d'informació de
l'article 5 de la LOPD i no al dret d'accés. 

»Des de la perspectiva de la normativa administrativa, també s'hi pot aplicar
la regulació del dret d'accés als arxius i registres administratius prevista a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del dret administratiu comú, conseqüència inexcusable del prin-
cipi de transparència en l'actuació de l'Administració pública. 

»L'article 35 de la Llei 30/1992 estableix a l'apartat a el dret de les persones
interessades en el procediment administratiu en tramitació a accedir a l'ex-
pedient i obtenir còpia dels documents que hi constin. Per tant, el reclamant,
que té la qualitat d'interessat en el procediment, ja que es tracta d'un proce-
diment de millora del seu nivell professional, té dret a accedir a la documen-
tació que afecta la seva persona. L'article 37.2 de la Llei 30/1992 estableix
que l'accés a documents que contenen dades referents a la intimitat de les
persones està reservat a aquestes mateixes persones, un fet que es compleix
en la petició d'accés que ens ocupa, atès que és el titular de les dades qui
hi demana l'accés. Com ja hem exposat, el qüestionari de contrast és anò-
nim, un fet que desvirtua la causa de denegació d'accés defensada per l'en-
titat denunciada, que argumenta que “els documents a què el denunciant vol
accedir contenen dades relatives a terceres persones que van emplenar els
qüestionaris de contrast, més necessitades de protecció que les que es
puguin extreure sobre el reclamant”. No existeixen, doncs, drets de tercers
que puguin resultar perjudicats amb l'accés sol·licitat, ni cap altre interès més
digne de protecció que el del reclamant. 

»Finalment, ......... refereix l'aplicabilitat de l'article 37.4 de la Llei 30/1992, que
preveu que el dret d'accés a la documentació administrativa “es pot dene-
gar quan prevalen raons d'interès públic, per interessos de terceres perso-
nes més dignes de protecció o quan així ho disposi una llei, en què l'òrgan
competent ha de dictar una resolució motivada”. ......... entén que hi ha inte-
ressos més dignes de protecció que es podrien veure afectats en el cas que
es concedís l'accés sol·licitat. 
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»Aquesta afirmació no es pot acceptar pels motius següents:

a) Si, tal com ......... va manifestar, els qüestionaris de contrast són anònims
(punt 2n i 3r de l'escrit de 4 d'octubre de 2005), no es podrien veure afec-
tats drets de tercers. 

b) Si, tot i ser anònims, ......... considerava que hi havia alguna dada que
podia fer identificable la persona que feia l'avaluació, l'hauria d'haver ano-
nimitzat o buscar altres fórmules que garantissin aquest anonimat, com ara
transcriure de forma automatitzada la informació que hi constés escrita a
mà, suprimir el codi de referència del company que feia l'avaluació, donar
la informació de forma resumida informant dels resultats globals, etc. 

c) Finalment, ......... fa una ponderació sobre quin interès és més digne de
protecció i considera que són els interessos de les persones que de
forma anònima emplenen el qüestionari els que han de prevaldre. En la
ponderació d'aquests interessos ......... no té en compte el dret fona-
mental de la persona afectada a accedir a les seves dades personals,
ni el dret de l'interessat a accedir a l'expedient administratiu, especial-
ment quan la resolució denegatòria en el procés de millora de nivell
suposa un perjudici directe per als seus interessos econòmics i de
carrera professional. 

»Per tant, s'hauria d'haver accedit a la petició d'accés al qüestionari de con-
trast dins del termini d'un mes, que és el que preveu l'article 12 del Reial
decret 1332/1994.»

— En un altre procediment en què un funcionari d’una administració local
va demanar l’accés al seu expedient personal, l’Administració va resoldre en
el sentit d’informar la persona afectada sobre la categoria de les dades per-
sonals de què disposava. L’Agència va entendre que, perquè el dret d’ac-
cés es faci efectiu, el reclamant ha de saber quines dades en concret té el
responsable del fitxer sobre la seva persona, ja que d’aquesta manera es
podran verificar altres requeriments relacionats amb el tractament de dades
de caràcter personal, com ara si les dades són correctes o estan actualit-
zades. 
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— En una reclamació derivada de l’exercici del dret d’accés a la història clí-
nica es va plantejar una qüestió singular. El reclamant va sol·licitar l’accés a
la història clínica del seu pare difunt, una situació prevista a l’article 18 de la
Llei 41/2002, de 24 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del
pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clí-
nica. El centre va entregar la documentació a la persona reclamant, que va
considerar que se li hauria entregat un justificant sobre les dietes alimentà-
ries, així com les dades personals que s’haguessin pogut extreure de les
bases de dades informàtiques, mentre que l’assessoria jurídica del centre
considerava que no formaven part de la història clínica.

L’Agència va estimar la reclamació sobre la base de l’argumentació següent:

«Quart. [...] Amb relació al diari de dietes i menús subministrats i de l'informe
del Departament d'Informàtica, l'hospital respon que no formen part de la his-
tòria clínica i per això no s'hi adjunten.

»Aquesta informació es fa arribar al reclamant, que, a més de rectificar el nom
del metge especialista de l'aparell digestiu, que es diu ......... (i no ........., com
figura a la primera reclamació), continua sol·licitant el diari de dietes i menús
subministrats, així com l'informe del Departament d'Informàtica.

»Fetes aquestes observacions, l'hospital dóna trasllat a l'Agència de l'informe
i el seguiment del Dr. ........., i reitera que les dietes i l'informe del
Departament d'Informàtica i totes les dades que es poden extreure del sis-
tema informàtic no s'envien, atès que, segons la seva assessoria jurídica, no
formen part de la història clínica. 

»De tot el que s'ha exposat, s'infereix que l'Hospital ......... no va donar accés
a la totalitat de la documentació de la història clínica del pacient Sr. ......... per-
què, tal com ha exposat als diferents informes tramesos a l'Agència, alguns
documents no es van lliurar en considerar que “no es relacionaven amb
aquest cas”, sense que el reclamant hagués concretat de quin episodi o
“cas” sol·licitava l'accés, ja que precisament a l'escrit que va adreçar al cen-
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tre demanava “la totalitat de la historia clínica”. També hi havia documents
que no es van lliurar en entendre que ja es recollien en uns altres. Atès que
hi ha documents que formen la història clínica i que no s'han lliurat al recla-
mant, per fer efectiu el dret d'accés l'Hospital ......... ha de fer entrega de tots
els documents que no hagi lliurat que formin part de la història clínica, d'a-
cord amb el que preveu l'article 10 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre,
sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la
documentació clínica. Escau assenyalar que el fitxer d'història clínica es pot
gestionar de forma manual o automatitzada; per tant, també s'ha de donar
accés al reclamant a les dades de la història clínica que es gestionin de forma
automatitzada, ja que, d'acord amb la LOPD, el concepte de fitxer inclou els
tractaments de dades manuals o en suport paper i els tractaments de dades
automatitzats.

»Finalment, respecte de la documentació que l'hospital ha informat que no
forma part de la història clínica, com ara les dietes pautades al pacient, s'ha
de posar de manifest que la Llei 21/2000, de 29 de desembre, estableix a l'ar-
ticle 10 el contingut que ha de tenir la història clínica. Però aquest precepte
no es pot interpretar de forma restrictiva, ja que es limita a fer una llista del
que podria ser el contingut mínim de la història, tal com precisa l'article 15.2
de la Llei 41/2002, de 14 de novembre. Precisament, aquests articles recullen
grans categories de dades (per exemple, “Fulls de curs clínic”, “Fulls de trac-
tament mèdic”, etc.), en lloc d'enumerar de forma exhaustiva totes les possi-
bilitats documentals que pot contenir la història clínica, que segurament els
avenços de la medicina convertirien en obsoletes molt ràpidament. Les die-
tes pautades, encara que no constin enumerades de forma expressa a l'arti-
cle que recull el contingut de la història clínica, es podrien considerar inclo-
ses dins la categoria de prescripcions o tractament mèdic, sempre que formin
part del tractament, ja que aquest pot consistir tant en tractament farmacolò-
gic com en teràpia no farmacològica, dins la qual es poden incloure, entre
altres, els controls fets, el tractament dietètic, la mobilització del pacient, etc. 

»Per tant, d'acord amb l'últim escrit presentat pel Sr. ........., encara li manca-
ria la informació relativa a les dietes sol·licitades i servides, a la qual ha
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sol·licitat expressament l'accés. El centre li hauria de facilitar l'accés a
aquesta informació, sempre que la conservi. D'altra banda, si el centre tracta
aquesta informació en un fitxer diferent del de la història clínica, hauria d'in-
dicar al reclamant de quin fitxer es tracta i qui n'és l'òrgan administratiu res-
ponsable, a fi i efecte que el reclamant pugui exercir les accions que consi-
deri oportunes per sol·licitar l'accés a aquesta informació. 

»Finalment, respecte dels informes informàtics sol·licitats i que l'Hospital
......... ha manifestat que no formen part de la història clínica, també el cen-
tre hospitalari hauria d'informar el reclamant de quin fitxer es tracta i qui n'és
l'òrgan administratiu responsable.»

— Una altra reclamació referent al dret d’accés a les dades de salut és la
que va formular un ciutadà les dades del qual s’havien inclòs en una base
de dades amb finalitats d’investigació mèdica que pertanyia a una xarxa for-
mada per diferents hospitals de l’Estat espanyol. La persona afectada va
sol·licitar l’accés a les seves dades i no en va obtenir cap resposta. Una de
les dificultats principals que comportava aquesta reclamació era la relativa
a la determinació de l’entitat responsable del fitxer, que alhora determinava
la competència de l’Agència Catalana de Protecció de Dades per conèixer
de l’assumpte. Després d’iniciar la tramitació del procediment per determi-
nar-ne la competència, es va esbrinar que la xarxa en qüestió estava for-
mada per 16 hospitals de 7 comunitats autònomes, sense que hi hagués un
responsable de fitxer formal a l’efecte del que preveu la LOPD. Els hospi-
tals es connectaven a través de la pàgina web de la xarxa per accedir a la
base de dades que contenia la informació sobre els estudis d’investigació
que portaven a terme. En tractar-se d’una xarxa d’àmbit nacional, la deter-
minació de la possible responsabilitat en què aquesta xarxa d’investigació
hagués pogut incórrer en el tractament de dades personals excedia les
competències de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, atès que la
participació d’alguns hospitals catalans en aquest projecte no determinava
la seva competència. Per aquest motiu, i d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i els articles 4.1.a i 20.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, es va acordar arxivar el procediment de tutela
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de drets i es va donar trasllat de totes les actuacions a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades, perquè era l’autoritat competent per conèixer dels
fets. 
— En alguna resolució de reclamació de tutela de drets l’Agència s’ha pro-
nunciat en el sentit que el dret d’accés no es fa efectiu únicament mitjançant
la comunicació a la persona afectada sobre les dades que són objecte de
tractament, sinó que, tal com estableix l’article 15.1 de la LOPD, cal informar
també sobre l’origen de les dades i les comunicacions fetes o que es preve-
gin fer. 

Dret de cancel·lació

Els procediments de reclamació de tutela de drets per denegació de l’exer-
cici del dret de cancel·lació s’han resolt en la major part dels casos de
manera estimatòria. Les causes principals de reclamació presentades davant
l’Agència obeeixen a la manca de resposta. Es tracta de casos en què les
administracions públiques no donen resposta a la petició de cancel·lació de
dades personals formulada per la persona afectada, o bé la donen fora del
termini legalment establert. D’aquí s’infereix la dificultat que tenen les admi-
nistracions públiques per complir el termini de deu dies establert per la LOPD
per fer efectiu el dret de cancel·lació.

En alguns casos, l’Administració ha contestat la petició de cancel·lació fora
de termini en el sentit d’informar l’afectat que feia les gestions oportunes per
fer efectiu el dret de cancel·lació. La LOPD és molt clara quan estableix a l’ar-
ticle 16 que el termini per fer efectiu el dret de cancel·lació és de deu dies.
Per tant, qualsevol demora en aquesta resposta que no es pugui imputar al
mateix afectat porta a l’estimació, com a mínim per raons formals, de la recla-
mació de tutela de drets. 

En aquests casos, la intervenció de l’Agència s’ha dirigit a vetllar perquè es
fes efectiu el dret de cancel·lació de les persones afectades.
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Dret d’oposició

El dret d’oposició, previst als articles 6.4, 17, 18 i 30.4 de la LOPD, consis-
teix en la possibilitat d’oposar-se al tractament de les dades personals —o a
una determinada forma de tractament— en els casos en què no sigui neces-
sari el consentiment de la persona afectada per tractar les dades de caràc-
ter personal. L’exercici d’aquest dret d’oposició per l’afectat s’ha d’emparar
en motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta. 

Una de les resolucions dictades amb relació al dret d’oposició és força inte-
ressant perquè tracta d’una qüestió molt actual: la publicació d’informació de
caràcter personal a través d’Internet pels butlletins i els diaris oficials en
suport electrònic. En aquest cas, la persona afectada va presentar una recla-
mació de tutela de drets davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
per denegació dels drets d’oposició i cancel·lació, ja que prèviament s’havia
dirigit a un diari oficial per demanar que fes les modificacions pertinents a la
seva pàgina web de manera que s’hi eliminessin els enllaços vinculats al seu
nom, ja que els cercadors principals d’Internet recollien aquesta informació.
Per tant, la seva oposició no era a la difusió de la informació a través
d’Internet, sinó al fet que la difusió es fes d’una manera determinada, és a
dir, que es fes de manera que fos accessible als cercadors que operen a tra-
vés d’Internet. 

La reclamació de tutela de drets es va resoldre en sentit desestimatori per-
què es va entendre que el responsable del fitxer no era el diari oficial, sinó
l’administració que havia ordenat la publicació de les dades, i a aquesta
corresponia resoldre sobre la petició de cancel·lació o oposició. Tot i així,
l’Agència Catalana de Protecció de Dades va creure convenient fer una sèrie
de recomanacions al diari oficial per tal que adoptés els mecanismes adients
per evitar la indexació indiscriminada de dades pels cercadors. A continua-
ció es reprodueixen alguns dels fonaments de la resolució esmentada: 

«Quart. El text objecte de publicació al DOGC respon a l'obligació de publi-
cació prevista a la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat
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de Catalunya. Cal precisar que aquesta Llei, si bé és posterior a l'1 de juliol
de 2005, quan es va publicar l'anunci controvertit, és la norma vigent en el
moment en què la persona interessada va exercir el seu dret de cancel·lació. 

»En concret, l'article 2 de la Llei 2/2007 estableix el que segueix:

1. El DOGC és el mitjà de què es dota la Generalitat per fer públics els
documents que, d'acord amb l'ordenament jurídic, i en virtut dels princi-
pis constitucionals de publicitat de les normes i de seguretat jurídica, han
de ser objecte de publicació oficial.

2. Es publiquen al DOGC les lleis de Catalunya i les normes, les disposi-
cions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, les
notificacions, els anuncis i els altres actes del Parlament, del Govern, de
l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de justícia i d'altres
administracions, ens i organismes públics, i també anuncis de particu-
lars, en els supòsits en què ho determini l'ordenament jurídic.

3. El DOGC és un servei públic d'accés universal i gratuït. Es garanteix el
dret dels ciutadans a accedir gratuïtament als documents que hi són
publicats i a una base de dades que en faciliti la consulta.

»Respecte de la publicació del DOGC a través d'Internet, l'article 3.1 del
mateix text legal preveu el que segueix: 

»El DOGC s'edita en suport digital, que és lliurement accessible per mitjans tele-
màtics a través de les xarxes, els canals, les adreces i els portals que el Govern
determini, d'acord amb criteris de divulgació multicanal i d'interoperabilitat. Les
edicions o les reproduccions en suports físics deriven de l'edició digital, que n'és
el prototip i el garant de l'autenticitat i la validesa jurídica de la publicació.

»Per tant, el DOGC està legitimat per publicar a través d'Internet les dades
personals del reclamant respecte de les quals sol·licita la cancel·lació. 

»Cinquè. D'altra banda, l'article 7 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, estableix el
que segueix:
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»1. L'entitat gestora del DOGC té l'obligació de publicar al DOGC les nor-
mes, les disposicions i els actes que especifica l'article 2.2.

»[...]
»3. Els documents que s'han de publicar al DOGC s'hi han de reproduir tal

com els hagin lliurat els remitents, i no es poden modificar llevat que
aquests ho autoritzin de manera fefaent.

»Així doncs, el DOGC està obligat a publicar els actes que les administra-
cions li encomanen publicar. Per tant, el responsable de les dades i de la
informació publicada és l'administració o entitat que n'ordena la publicació.
En aquest supòsit, el responsable és el Jutjat de Primera Instància número
46 de Barcelona, el qual, com a responsable del tractament, s'hauria de pro-
nunciar sobre la possible cancel·lació de les dades. En conseqüència, la res-
posta que l'entitat ......... va donar al reclamant amb data 2 d'octubre de 2006,
per la qual li comunicava la impossibilitat de modificar els textos que les admi-
nistracions públiques li trameten, i encara menys d'eliminar-ne continguts, s'a-
justa a les previsions de la LOPD, tota vegada que a qui correspon fer efec-
tiu el dret de cancel·lació, si s'escau, d'acord amb el que preveu l'article 16.1
de la LOPD, és a l'entitat que ha ordenat la publicació. 

»Finalment, la resposta que ......... va donar al reclamant va tenir lloc dins del
termini de deu dies previst a l'article 16.1 de la LOPD, tota vegada que la
sol·licitud va tenir entrada al registre de ......... el dia 28 de setembre de 2007
i la resposta d'aquesta entitat va ser del dia 2 d'octubre de 2007. Per tot el
que s'ha exposat fins aquí, es conclou que la denegació de la cancel·lació
sol·licitada s'ajusta a dret.

»Sisè. Durant la tramitació d'aquest procediment de tutela de drets el recla-
mant ha manifestat, i concretament a l'escrit d'al·legacions de data 23 de
novembre de 2007, que en realitat no sol·licitava que s'esborrés la informa-
ció que consta sobre la persona al DOGC, sinó que s'oposava al fet que les
seves dades personals es publiquessin pel DOGC de manera que fossin
fàcilment indexables pels cercadors que operen a través d'Internet. Per tant,
demanava a ......... que fes les modificacions oportunes per tal que s'elimi-
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nessin els enllaços vinculats a la seva persona referenciats als cercadors
principals d'Internet que hi ha al mercat.

»Així les coses, s'ha d'entendre que, si bé l'interessat planteja la seva recla-
mació en exercici del dret de cancel·lació, de la seva argumentació es pot
deduir que, en realitat, exerceix el dret d'oposició previst a l'article 6.4, de
manera que és procedent aquesta nova qualificació de la seva sol·licitud, en
virtut del principi d'antiformalisme. En aquest sentit, l'article 6.4 de la LOPD
estableix el que segueix:

»En els casos en què no sigui necessari el consentiment de la persona afec-
tada per fer el tractament de les dades de caràcter personal, i sempre que
una llei no disposi el contrari, aquesta persona es pot oposar al tractament
quan hi hagi motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal
concreta. En aquest supòsit, el responsable del fitxer ha d'excloure del trac-
tament les dades relatives a les persones afectades.

»Certament, es pot entendre que la persona interessada reclama a ......... que
adopti les mesures oportunes per tal d'evitar que les seves dades, que pro-
cedeixen del DOGC núm. ...., pàgina ....., de ......, puguin ser indexades pels
cercadors d'Internet. Com s'ha vist, el dret d'oposició previst a l'article 6.4 de
la LOPD permet que la persona afectada s'oposi al fet que les seves dades
es tractin d'una manera determinada, sempre que hi concorrin uns requisits
determinats. D'una banda, que per fer el tractament de les dades personals
no sigui necessari el consentiment de la persona afectada; i de l'altra, que
no hi hagi cap llei que disposi el contrari, sempre que la petició d'oposició
es fonamenti en motius relatius a una situació personal concreta. 

»S'entenen fàcilment els motius que han conduït l'actor a instar un procedi-
ment de tutela davant aquesta agència, però la seva reclamació no pot pros-
perar per les raons següents. Segons disposa l'article 6.4 de la LOPD, el dret
del ciutadà a oposar-se al tractament de les seves dades s'ha d'exercir
davant el responsable del fitxer, i, tal com s'ha avançat abans, aquesta con-
dició no la té en aquest cas........., sinó el Jutjat .......... Consta a l'expedient
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que la persona interessada va exercir el dret de cancel·lació —que s'entén
d'oposició— també davant el jutjat esmentat, i és lògic presumir que aquest
no va accedir a la petició, ja que no es té constància del contrari. Val a dir,
però, que l'òrgan judicial esmentat no és dins l'àmbit d'actuació de l'Agència
Catalana de Protecció de Dades, segons el que preveuen l'article 3 de la Llei
5/2002, de 19 d'abril, i l'article 156 de la Llei orgànica 6/2006, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, qualsevol decisió que adoptés
aquesta agència sobre aquest tema patiria un vici d'incompetència. 

»Setè. Tot el que s'acaba de dir, que ha de conduir a la desestimació d'a-
questa reclamació, no impedeix fer una darrera consideració. No consta que
......... adopti cap mesura de control per evitar que els cercadors indexin la
informació que obtenen de les pàgines web o documents que el DOGC
publica a través d'Internet. En conseqüència, els robots dels cercadors
poden accedir al DOGC i, per tant, indexar la informació i facilitar la consulta
mitjançant els seus serveis de cerca. L'existència dels cercadors per ella
mateixa no hauria de tenir uns efectes negatius, ja que d'alguna manera con-
tribueixen a donar més publicitat a l'acte inserit al diari oficial. El problema es
pot plantejar en el moment en què el cercador permet fer recerques massi-
ves i indiscriminades respecte de dades personals, amb finalitats alienes a
les perseguides per la publicació al diari oficial. 

»Per això, per millorar el tractament de les dades personals dels ciutadans i
minimitzar les amenaces que suposa per a la intimitat de les persones l'ac-
tuació dels cercadors, seria recomanable que ......... implementés les mesu-
res adequades per controlar o limitar la indexació esmentada. Aquestes
mesures són fonamentalment de caràcter tècnic i, entre altres, podrien ser les
següents:

a) Mesures pel que fa al protocol. Els cercadors utilitzen robots d'indexa-
ció, que són elements de programari que analitzen l'estructura del lloc
web, és a dir, segueixen tots els enllaços que troben a partir d'una URL,
i recullen i tracten la informació publicada per presentar-la posteriorment.
Per controlar l'activitat d'aquests robots quan accedeixen a un lloc web,
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hi ha mecanismes que permeten als administradors de la pàgina web
indicar al robot d'indexació quines parts del lloc web no han d'indexar o,
fins i tot, quines pàgines no han d'indexar.

b) Mesures tecnològiques. Els cercadors indexen fitxers en diferents tipus
de formats. Per tant, una manera de limitar en gran part o evitar la inde-
xació de continguts dels llocs web consistiria a no utilitzar fitxers, sinó
bases de dades, per publicar la informació. Els robots d'indexació no
poden accedir a les dades si no saben els criteris de recerca, de manera
que, en termes generals, l'ús de bases de dades a la pràctica impedeix
o dificulta que els robots puguin accedir a la informació.

c) Mesures pel que fa a l'aplicació. Si la informació es difon per bases de
dades, es poden dur a terme altres actuacions que permetin un control
més estricte respecte de les dades personals que es publiquen al
DOGC. Aquestes actuacions es poden fer a la fase d'edició de la infor-
mació, com ara el “marcatge de dades”, la generació d'imatges en lloc
de text de les part de la informació que es volen protegir de la indexa-
ció; o bé a les aplicacions de recerca del mateix sistema, com ara amb
la limitació dels criteris d'accés per evitar consultes massa àmplies o
massives; o, finalment, també es poden fer actuacions respecte de la
interfície de presentació de la informació.

»Aquesta recomanació general relativa a l'adopció de mesures pensades per
evitar la indexació de les dades personals que publica el DOGC és encara
més convenient en el cas que planteja el reclamant. En efecte, tal com mani-
festa a l'escrit de reclamació inicial, aquesta difusió d'informació a través
d'Internet facilita el coneixement de les seves dades personals, com ara el
nom, l'adreça, el lloc de treball, així com dades que poden posar de mani-
fest la solvència econòmica. Per tant, seria del tot adequat en aquest cas apli-
car les mesures abans exposades, i sobretot la referida a la lletra c, en el sen-
tit de convertir l'edicte que afecta l'actor de format text a imatge, per tal
d'evitar-ne la indexació a través de cercadors.

»Escau assenyalar també que, amb relació a la informació obtinguda a tra-
vés de cercadors d'Internet (Google, Terra, etc.), l'actor podria exercir també
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el dret d'oposició previst a l'article 6.4 de la LOPD davant el cercador, sem-
pre que aquest no només hagués facilitat una eina de recerca, sinó que, a
més, hagués emmagatzemat la informació als seus propis sistemes. En
aquest cas, si la seva petició no fos atesa o la resposta del cercador no fos
satisfactòria, podria formular una reclamació de tutela de drets davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja que seria aquesta l'autoritat
de control competent pel fet de tractar-se de cercadors de titularitat pri-
vada.»

Una altra reclamació de tutela de drets tramitada per l’Agència relacionada
amb el dret d’oposició també es relacionava amb la difusió d’informació
pública a través d’Internet. En aquest cas, la persona reclamant s’havia diri-
git a un ajuntament per demanar que se suprimissin de la pàgina web de l’a-
juntament les dades de caràcter personal que apareixien a dues actes de
plens de l’ajuntament el text íntegre de les quals era disponible a la pàgina
web de l’ajuntament. L’entitat municipal no va respondre la petició de l’afec-
tat, ni tampoc els diferents requeriments formulats per l’Agència. La resolu-
ció de la reclamació de tutela de drets es va resoldre en sentit estimatori,
segons es desprèn del fonament jurídic de la resolució que es transcriu a con-
tinuació:

«Quart. En aquest cas, es desprèn dels fets que la persona reclamant va
exercir el dret d'oposició davant de l'Ajuntament de ......... mitjançant la pre-
sentació d'una instància el dia 5 de febrer de 2007, en la qual demanava a
l'ajuntament que es retiressin les seves dades d'Internet. No afecta la reso-
lució d'aquest procediment el fet que l'imprès utilitzat per la reclamant davant
l'ajuntament fes referència al dret de cancel·lació, ja que en realitat el que pre-
tenia exercir era el dret d'oposició, perquè no demanava el bloqueig o la des-
trucció de les seves dades personals, sinó que aquestes es deixessin de trac-
tar d'una determinada manera, és a dir, que es “despengessin d'Internet”.

»L'Ajuntament de ......... no va respondre a aquella petició, ni tampoc no ha
informat aquesta agència quan ha estat requerida per aportar informació en
aquest procediment. 
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»La petició de retirar les dades personals de la pàgina web municipal for-
mulada per la reclamant estava perfectament legitimada, ja que l'article 6.4
de la LOPD preveu l'exercici del dret d'oposició, és a dir, estableix la possi-
bilitat que la persona afectada s'oposi al fet que les seves dades es tractin
d'una manera determinada, sempre que hi concorrin uns requisits determi-
nats. D'una banda, que per fer el tractament de les dades no sigui necessari
el consentiment de la persona afectada; i de l'altra, que no hi hagi cap llei
que disposi el contrari, sempre que la petició d'oposició es fonamenti en
motius relatius a una situació personal concreta.

»Els requisits esmentats concorren en aquest supòsit. En primer lloc, tal
com es va resoldre a la Resolució de la directora de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades de 4 d'octubre de 2007 al procediment d'informació
prèvia núm. 17/2007, la publicació de les dades personals de la reclamant
recollides en un acte del Ple municipal no requereix el seu consentiment,
tota vegada que els articles 156 i 255 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, l'article 12.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l'article 16 del
Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ex-
propiació forçosa, habiliten aquesta publicació d'informació de caràcter
personal.

»En segon lloc, no hi ha cap llei que disposi el contrari, és a dir, que prevegi
l'existència de consentiment per poder tractar aquestes dades.

»L'Ajuntament de ......... no va respondre a la petició de la reclamant ni va
donar les ordres oportunes per deixar de difondre a través d'Internet les
seves dades. En tot cas, si l'ajuntament considerava que no era procedent
aquesta petició o que no estava prou fonamentada, hauria d'haver resolt en
aquest sentit de forma motivada, ja que no es pot oblidar que l'exercici del
dret d'oposició és una de les facultats que atorga el dret fonamental a la pro-
tecció de dades personals, per la qual cosa, quan s'hagi de limitar l'exercici
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d'aquest dret, cal que es faci dins dels supòsits legalment previstos i de forma
motivada. 

»Les dades que s'ha sol·licitat que es retirin d'Internet formen part d'un expe-
dient d'expropiació que, en el moment de publicar-se a Internet, era en fase
de declarar la necessitat d'ocupar o adquirir aquests béns. Es pot deduir que,
a hores d'ara, aquesta fase deu haver acabat, tota vegada que l'Ajuntament
de ......... no ha facilitat cap informació sobre el tema, no ha manifestat la
necessitat de publicar aquestes dades a través d'Internet ni s'ha pronunciat
sobre la petició feta per la reclamant, per la qual és procedent estimar la tutela
sol·licitada per la reclamant.»

Escau assenyalar que la manca d’informació per l’entitat municipal a
l’Agència ha donat lloc, tal com es va acordar a la mateixa resolució de tutela,
a l’inici d’un procediment sancionador per si els fets podrien ser constitutius
de la infracció prevista a l’article 44.3.i de la LOPD.

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

Durant l’any 2007 s’ha fet més estreta la col·laboració i la cooperació entre
les àrees d’inspecció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,
l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, l’Agència Basca
de Protecció de Dades i l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Això ha
portat a celebrar tres reunions, dues de presencials i una per videoconfe-
rència, en les quals han participat els caps d’àrea i els subdirectors d’ins-
pecció, així com personal que dóna suport a aquestes unitats.

Al si d’aquestes reunions s’han tractat temes que sovint es plantegen a les
diferents agències, amb la finalitat de buscar les solucions més satisfactòries
per a la protecció d’aquest dret fonamental i establir criteris interpretatius i
mètodes de treball homogenis entre les diferents agències. Aquest és de la
màxima importància, ja que en alguns casos les agències reben denúncies
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que no són de la seva competència però necessiten fer determinades com-
provacions per verificar aquesta circumstància i poder enviar la denúncia o
la reclamació a l’autoritat de control o organisme competent. Per tant, un
mètode de treball homogeni facilita aquesta tasca. Amb aquesta finalitat s’han
posat en comú els diferents tipus d’escrits i models d’actes d’inspecció que
utilitzen les agències. 

Una altra qüestió tractada ha estat la relativa a la millora de les comunica-
cions i la facilitació d’informació entre les diferents agències pel que fa als
temes relacionats amb la inspecció i la tutela de drets.

També s’han posat en comú problemes que es plantegen durant la tramita-
ció de procediments sancionadors o a la fase prèvia, com ara el problema
per a la protecció de dades personals que pot plantejar l’acumulació de pro-
cediments administratius, la revelació de les dades personals del denunciant,
la investigació dels responsables de fitxer quan la persona física que ocu-
pava el càrrec ja ha cessat, etc.

Finalment, s’han tractat qüestions derivades de l’exercici dels drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, com ara la manera d’acreditar que el res-
ponsable del fitxer ha fet realment efectiu el dret de la persona afectada, i la
problemàtica derivada de l’exercici d’aquests drets quan el tractament de
dades es fa amb sistemes de videovigilància.

3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya

Durant l’any 2007, l’activitat del Registre de Protecció de Dades de Catalunya
s’ha concentrat en la tramitació dels expedients d’inscripció de creacions,
modificacions i supressions de fitxers de dades de caràcter personal, que ha
experimentat un important increment.

També aquest any 2007 s’ha consolidat un nou marc de cooperació amb la
creació d’un grup de treball per coordinar els registres de protecció de dades
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i establir unes bases sòlides per assolir progressivament la integració dels
registres de protecció de dades, per tal de garantir d’una manera més eficaç
un dels vessants del dret a la protecció de dades personals.

En aquest marc de cooperació i integració, s’ha dedicat un important nom-
bre de recursos a l’adequació als protocols NOTA (Notificacions Telemàtiques
a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), a fi de garantir la compatibi-
litat entre els models dels formularis d’inscripció i els procediments de notifi-
cació. Així, s’ha treballat per definir els models que cal implantar per adequar
les diferents eines utilitzades en la notificació i la tramitació de fitxers al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya, tant pel que fa al programari
de notificació de fitxers com al sistema de gestió i tramitació intern d’expe-
dients del registre, i dels mecanismes de comunicació de fitxers al Registre
General de Protecció de Dades. 

Així, un dels objectius prioritaris per a l’any 2008 és la implantació efectiva
dels protocols NOTA al conjunt de sistemes implicats en la notificació de fit-
xers de dades personals, en la tramitació dels corresponents expedients
d’inscripció i en la comunicació periòdica d’aquests expedients al Registre
General de Protecció de Dades.

D’altra banda, al llarg de l’any 2007 s’ha treballat per implantar la consulta
telemàtica del Registre de Protecció de Dades de Catalunya, que serà ope-
rativa al llarg de l’any 2008. 

S’ha de destacar que, en el marc de la consulta telemàtica al registre, s’ha
treballat per dissenyar un segell de qualitat de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. La idea bàsica del projecte consisteix que aquest segell
de qualitat intentarà facilitar a les entitats públiques o privades que hagin ins-
crit fitxers de dades personals al Registre de l’Agència Catalana l’accés tele-
màtic per consultar-los. Així, a partir d’un enllaç ubicat al mateix portal de l’en-
titat responsable, s’accedirà a consultar la base de dades del registre i
s’obtindrà a la pantalla la informació rellevant dels tractaments de dades per-
sonals inscrits. Val a dir que l’adquisició d’aquest segell de qualitat tindria
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caràcter voluntari; però l’entitat responsable sol·licitant hauria d’acomplir uns
requisits mínims per obtenir-lo, com ara, si més no, tenir actualitzada la rela-
ció de fitxers.

Per tant, el projecte es proposa fomentar el dret d’informació amb l’objectiu
de donar a conèixer d’una manera fàcil i immediata els tractaments de dades
personals que fa l’entitat responsable.

3.4.1. Informe d’activitat

A la taula i al gràfic següents es mostra l’evolució de les sol·licituds de crea-
ció, modificació i supressió de fitxers presentades durant els quatre anys
d’activitat del Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

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 2007 ACUMULAT 2007
Administració de la Generalitat de Catalunya 336 185 31 187 739
Ens públics de l’Administració local 811 1.940 1.749 2.084 6.584
Universitats i altres ens públics 46 63 107 180 396
Total 1.193 2.188 1.887 2.451 7.719

* Distribuïts segons la data d’entrada de la sol·licitud al registre d’entrades i sortides de documents
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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 un important increment de
les notificacions respecte de l’any 2006 als tres sectors en què s’ha distribuït
la classificació. 

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

A les taules i als gràfics que s’exposen a continuació es descriu l’evolució 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 es van consolidar els dos registres; per tant, aquest any 2007
podem comprovar el nivell d’evolució real que hi ha hagut en les inscripcions
del sector públic a Catalunya.

D’acord amb les dades presentades, es pot constatar l’increment en les ins-
cripcions de fitxers, principalment en els fitxers de titularitat d’ens de
l’Administració local. També han augmentat les inscripcions de fitxers de titu-
laritat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de la mateixa manera
que en el cas de les universitats i altres ens juridicopúblics, tot i que no és
tan acusat. Als apartats següents es detalla l’evolució de cadascun d’aquests
tres sectors.

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

ACUMULATS ANUALS

TIPUS ENS PÚBLIC 2003* 2004 2005 2006 2007
Administració de la Generalitat de Catalunya 455 801 940 971 1.030
Ens públics de l’Administració local 3.078 3.975 5.671 7.442 9.251
Universitats i altres ens públics 40 72 124 231 276
Total 3.573 4.848 6.735 8.644 10.557

* 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.

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

Així com els anys 2005 i 2006 es va constatar una disminució important en la
inscripció de fitxers, l’any 2007 s’ha invertit aquesta tendència i s’ha consta-
tat un increment en les notificacions de fitxers de titularitat de la Generalitat
de Catalunya.

Pel que fa a l’evolució de les inscripcions per sectors, s’observa que els més
actius respecte de la creació, la modificació i la supressió de fitxers són els
de l’àmbit sanitari, els de l’àmbit de la seguretat, la justícia i els cossos poli-
cials i, principalment, els de l’àmbit de govern i Administració pública.
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EVOLUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER SECTORS

ACUMULATS ANUALS

SECTOR PÚBLIC 2003* 2004 2005 2006 2007
Educació 9 9 63 63 65
Salut 191 230 239 250 261
Serveis socials - 157 157 157 160
Seguretat, justícia i cossos policials 15 15 53 53 62
Tributs i finances públiques - 111 111 111 111
Territori i medi ambient 53 53 65 76 80
Transport - - - - 1
Cultura, turisme i oci 39 45 45 51 53
Comerç, alimentació i consum 14 14 14 14 14
Serveis a empreses i a l’activitat econòmica 39 42 42 42 42
Govern i Administració pública 95 125 151 154 181
Total 455 801 940 971 1.030
* 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.
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DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER SECTORS
L’ANY 2007

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

Des de l’any 2004, en què es va posar en funcionament el Registre de
Protecció de Dades de Catalunya, cada any s’ha constatat un important incre-
ment de les inscripcions de fitxers de titularitat d’ens de l’Administració local.

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 local.
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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 2007
Ajuntament 2.866 3.560 2.075 6.297 7.989
Consell comarcal 77 108 181 364 403
Diputació 62 155 156 228 228
Consorci 7 23 92 156 195
Altres ens locals 66 129 167 397 436
Total 3.078 3.975 2.671 7.442 9.251

* 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.

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

Ajuntament
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significatiu l’increment d’inscripcions de fitxers d’ens locals de les províncies
de Girona i de Lleida, particularment durant l’any 2007.

DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER TIPUS
D’ENS L’ANY 2007

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

ACUMULATS ANUALS

PROVÍNCIA 2003* 2004 2005 2006 2007
Barcelona 1.750 2.424 3.461 4.322 4.861
Girona 482 626 1.180 1.677 2.282
Lleida 399 412 425 635 1.138
Tarragona 447 513 605 808 970
Total 3.078 3.975 5.671 7.442 9.251

* Inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.
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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 2007
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Evolució de les inscripcions de fitxers de les universitats i d’altres ens
públics

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 qua-
tre 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 2007
Universitats 40 71 98 153 166
Corporacions de dret públic i altres ens - 1 26 78 110
Total 40 72 124 231 276

* 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.
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L’any 2007 s’ha mantingut el nivell d’evolució de les inscripcions tant de les
universitats com de les corporacions de dret públic i altres ens juridicopú-
blics.

DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE FITXERS DE LES UNIVERSITATS I D’ALTRES ENS PÚBLICS 
L’ANY 2007

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 voluntat
de facilitar una atenció personalitzada van fer necessari obtenir el suport d’al-
tres organismes de la mateixa administració especialitzats en la prestació de
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serveis d’atenció al públic. En aquesta línia, des del començament del 2005
es va comptar amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana
del Departament de la Presidència, amb la qual es va establir un protocol d’ac-
tuació per prestar un model conjunt d’atenció al públic amb l’objectiu d’aten-
dre adequadament les consultes relatives a la protecció de dades personals.
Aquesta actuació conjunta va continuar al llarg del 2006 i del 2007, 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.cat, que és atès pel mateix
personal especialitzat que atén el telèfon 902 i que, per tant, constitueix un
segon nivell d’atenció.
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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, a les taules
següents es presenta la quantificació de les consultes ateses. S’hi detallen
les consultes rebudes mensualment durant l’any 2007 segons el canal d’en-
trada i es presenta l’evolució del servei durant els darrers quatre anys. 

CONSULTES REBUDES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT EL 2007 PER TIPUS DE CANAL

CANAL D’ENTRADA

PRESENCIAL TELEFÒNIC CORREU ELECTRÒNIC CORREU POSTAL TOTAL
Gener 9 194 46 1 250
Febrer 4 230 74 2 310
Març 8 224 41 2 275
Abril 10 192 29 2 233
Maig 2 227 42 1 272
Juny 2 149 53 1 205
Juliol 2 133 43 1 179
Agost 0 91 22 1 114
Setembre 5 119 18 1 143
Octubre 6 168 16 0 190
Novembre 4 181 31 0 216
Desembre 2 134 13 1 150
Total 54 2.042 428 13 2.537
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DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES REBUDES DURANT EL 2007 PER TIPUS DE CANAL

El 2007 es van rebre un total de 2.537 consultes. Si les analitzem, es pot com-
provar que hi ha una predilecció absoluta per fer les consultes telefònicament.
De les 2.537 consultes, 2.043 es van fer per telèfon (80,53 %), 428 per correu
electrònic (16,87 %), 53 presencialment (2,09 %) i 13 per correu postal (0,51 %).

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

ANY

TIPUS DE CANAL 2004* 2005 2006 2007 ACUMULAT 2007
Presencial — 27 19 54 100
Telefònic 976 2.131 2.053 2.042 7.202
Correu electrònic 171 352 450 428 1.401
Correu postal** — — — 13 13
Total 1.147 2.510 2.522 2.537 8.716

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

Des del començament, la principal via d’accés de les consultes plantejades
davant el Servei d’Atenció al Públic ha estat el telèfon, si bé el correu elec-
trònic és un mitjà força utilitzat també pels diferents públics objectius.
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EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER TIPUS DE CANAL

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

CONSULTES REBUDES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT EL 2007 PER PÚBLIC OBJECTIU

PÚBLIC OBJECTIU

PARTICULARS RESPONSABLES PÚBLICS RESPONSABLES PRIVATS CONSULTORES TOTAL
Gener 119 57 54 17 247
Febrer 133 79 82 17 311
Març 102 85 74 16 277
Abril 110 57 44 21 232
Maig 135 69 54 14 272
Juny 96 49 45 16 206
Juliol 57 56 53 14 180
Agost 46 34 25 8 113
Setembre 56 47 30 10 143
Octubre 126 38 12 14 190
Novembre 158 29 5 24 216
Desembre 83 40 16 11 150
Total 1.221 640 494 182 2.537
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DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES REBUDES DURANT EL 2007 PER PÚBLIC OBJECTIU

Durant l’any 2007, tot i que no hi ha hagut un gran increment en les consul-
tes que s’han adreçat al Servei d’Atenció al Públic de l’Agència, cal destacar
la complexitat de les consultes plantejades, la qual cosa ens mostra que pro-
gressivament el dret a la protecció de dades personals va formant part, cada
cop més, de la consciència social. Entre les qüestions més consultades, cal
destacar les relatives a la inscripció, la modificació o la supressió de fitxers
al registre, la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal
a través d’Internet (especialment als diaris oficials i a les actes del Ple i de la
Junta de Govern dels webs municipals), la videovigilància, l’accés a les
dades personals que consten al padró d’habitants i la seva cessió a altres
organismes públics, l’accés als procediments administratius en què consten
dades de caràcter personal, l’accés dels regidors a la informació municipal
quan aquesta conté dades personals, el tractament de dades personals pels
partits polítics durant el període electoral, l’accés a la història clínica i, molt
especialment, tota la informació relativa a les activitats formatives i divulgati-
ves que porta a terme l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Deixant de banda la resolució de consultes, des del Servei d’Atenció al Públic
de l’Agència es contribueix a difondre el dret fonamental a la protecció de
dades de caràcter personal i la tasca que desenvolupa aquesta institució mit-
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jançant diversos instruments, com ara l’elaboració de díptics informatius. En
aquest sentit, es va editar un díptic de presentació de l’APDCAT aprofitant
l’espai de trobada d’àmbit estatal que va afavorir la celebració de Tecnimap,
en el marc de les tecnologies de la informació per a la modernització de les
administracions, i que va tenir lloc a Gijón del 27 al 30 de novembre de 2007.
Aquest díptic informatiu dels serveis que ofereix l’APDCAT també es va dis-
tribuir a la Jornada de Presentació dels Plans d’Auditoria i Control d’Ofici de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que va tenir lloc el 12 de des-
embre de 2007.
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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 de les persones, 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 matèria de 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 tercer 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’Agència registra aproximadament 488 visites de mitjana diàries,
que representen uns 14.626 visitants al mes. La distribució de les visites en
el temps és força homogènia, amb un lleuger augment dels accessos al por-
tal als mesos de gener, febrer i juny, i amb un augment més acusat al març
i, especialment, a l’abril, coincidint amb la celebració d’una jornada organit-
zada per l’Agència sobre la relació entre la protecció de dades personals i la
investigació biomèdica als estats plurinacionals i federals. 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 2007

VISITES
Gener 13.219
Febrer 13.219
Març 19.839
Abril 38.408
Maig 11.154
Juny 13.621
Juliol 11.613
Agost 9.206
Setembre 9.463
Octubre 11.254
Novembre 12.063
Desembre 12.381
Total 175.440

GRÀFIC DE L’EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES REBUDES AL PORTAL DURANT EL 2007

Les planes més consultades del portal al llarg del 2007 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
de banda aquestes, també es va registrar un accés important als apartats de
notícies i articles, i a les pàgines de normativa, drets i informació general
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sobre l’Agència, en especial de les dades de contacte (Servei d’Atenció al
Públic). La informació relativa a les diferents institucions i autoritats de con-
trol de protecció de dades espanyoles, europees i internacionals va ser
també especialment consultada.

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

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 jornades, conferències, seminaris i altres activitats a les
quals fa referència expressa l’article 17.f de l’Estatut de l’Agència. En aquest
sentit, cal esmentar diverses activitats relacionades directament amb l’exer-
cici d’aquestes funcions que s’han dut a terme al llarg del 2007.

3.6.1. 29a Conferència Internacional d'Autoritats de Protecció 
de Dades 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va ser convidada per les autori-
tats canadenques a participar a la 29a Conferència Internacional d’Autoritats
de Protecció de Dades, que es va celebrar a Mont-real del 25 al 28 de
setembre.

La comissària per a la protecció de la vida privada del Canadà, organitza-
dora de la conferència d’aquest any, ha volgut convidar les autoritats de pro-
tecció de dades i experts d’arreu del món per tal de debatre quins són els
èxits i els reptes en els esforços per promoure els principis de la protecció
de dades de caràcter personal.
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L’Agència Catalana de Protecció de Dades, en l’afany de garantir el dret a la
protecció de dades personals amb més eficàcia, aprofita el marc internacio-
nal de la reunió per presentar un grup de treball dedicat a l’estudi dels
«mecanismes de cooperació entre autoritats de protecció de dades perso-
nals dins d’estats federals i plurinacionals». D’aquesta manera, l’Agència con-
solida la línia de treball iniciada amb la I Convenció Internacional sobre la
Protecció de Dades als Estats Plurinacionals i Federals, celebrada al mes
d’octubre passat al Parlament de Catalunya.

La Dra. Esther Mitjans, directora de l’Agència, va tancar la jornada, en la qual
es va debatre sobre la proposta presentada per la institució que ella repre-
senta al voltant de la importància i la necessitat de la cooperació com a ele-
ment primordial per aconseguir una protecció eficaç en aquesta matèria. 

La trobada buscava compartir informació i experiències en l’àmbit interna-
cional respecte dels mecanismes de comunicació i cooperació entre autori-
tats de protecció de dades dels estats federals i plurinacionals per tal de tro-
bar les eines més idònies per garantir el dret a la protecció de dades
personals. 

La comunicació i la cooperació entre les autoritats encarregades de vetllar
pel dret a la protecció de dades personals, més properes als ciutadans, és
cada cop més necessària, atès el ràpid augment, i de vegades poc contro-
lat, dels fluxos de dades personals: la recollida, el tractament i la transferèn-
cia de dades a través de tota mena de fronteres i territoris, així com l’inter-
canvi de dades entre diferents governs i entitats.

Aquest dret fonamental, del qual la societat pren consciència d’una manera
creixent, s’ha de consolidar tenint en compte els canvis que incorporen les
noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

El programa de la conferència que es va celebrar a Mont-real s’articula al vol-
tant de sis grans temes que tenen un paper important en la protecció de
dades:
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1. La seguretat pública.
2. La mundialització.
3. Llei i tecnologia. 
4. Informàtica ubiqüista.
5. La propera generació.
6. El cos humà com a dada personal.

Amb la tria del lema «Privacy Horizons: Terra Incognita», els organitzadors
han volgut posar en relleu el desafiament que suposa per a les autoritats de
protecció de dades garantir els drets d’aquest «territori» sovint desconegut
que és la protecció de dades, així com estar preparats per als reptes que es
preveuen per al futur.

En la seva intervenció, la Dra. Mitjans va fer referència als models de coope-
ració entre autoritats de protecció de dades dins els estats federals
d’Alemanya i de Suïssa i, en l’afany de garantir el dret a la protecció de dades
personals amb més eficàcia, la directora de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades va posar l’accent en la importància i la necessitat de la cooperació
com a element primordial per aconseguir aquesta protecció eficaç dels drets
dels ciutadans i les ciutadanes. Als estats federals o plurinacionals la distàn-
cia entre les autoritats públiques i els ciutadans es redueix, però alhora calen
procediments i mètodes adequats de coordinació entre aquestes autoritats.

Les diferents autoritats presents a la trobada van reconèixer la protecció de
dades personals com un problema global i complex que requereix una res-
posta coordinada i col·laboradora urgent. Cal tenir en compte els diferents
models o realitats i la necessitat de ser a prop dels ciutadans. Els assistents
van aprovar un document en el qual manifestaven el seu compromís, entre
altres aspectes, a explorar noves maneres de compartir informació, a des-
envolupar el dret a la protecció de dades personals, a incrementar la cons-
ciència del risc a la privadesa dels drets individuals, a cooperar quan el dret
a la protecció de les dades personals entra en conflicte amb altres drets
essencials, i a estar alerta a les circumstàncies que poden ferir la integritat
de la informació personal.
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A més de l’autoritat catalana i de la representant de la comissària de Protecció
de Dades del Canadà, organitzadora de la conferència d’aquest any, van
assistir a la reunió l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència
Basca de Protecció de Dades, l’Agència de Protecció de Dades de la
Comunitat de Madrid, el comissari de Protecció de Dades de Berlín, el comis-
sari de Protecció de Dades del cantó de Zuric, la comissària de l’Estat aus-
tralià de Victòria, els comissaris o els seus representants de les províncies
canadenques de Colúmbia Britànica, New Brunswick, Alberta, Newfoundland
i Labrador, i també alguns observadors.

Es va concloure que les autoritats de protecció de dades tenen un paper
indispensable per desenvolupar, i es van considerar diferents estratègies per
millorar la tasca duta a terme fins ara per les autoritats de protecció de dades.

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

Dia de la Protecció de Dades

Taula rodona Perspectives de futur de la protecció de dades en el marc 
de la Unió Europea (28 de gener de 2007)

El 28 de gener de 2007 es va celebrar per primer cop el Dia de la Protecció
de Dades, una iniciativa del Consell d’Europa amb el suport de la Comissió
Europea que té com a objectiu recordar a la ciutadania quins són els seus
drets i deures pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal.

El Consell d’Europa va triar el 28 de gener per commemorar anualment la sig-
natura del Conveni 108 del Consell d’Europa per a la protecció de les per-
sones respecte del tractament automatitzat de dades de caràcter personal,
que l’any 2007 compleix vint-i-cinc anys. 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades se suma a la celebració d’aquesta
nova efemèride amb l’organització de la taula rodona Perspectives de futur de
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la protecció de dades en el marc de la Unió Europea, que es va dur a terme
a la seu de l’Agència (C/ Llacuna, 166, 8a planta) el dimarts 30 de gener.

L’acte va ser moderat per Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, i hi van intervenir Joaquim Bayo, Supervisor Europeu
adjunt de Protecció de Dades, i Marc Carrillo, catedràtic de dret constitucio-
nal de la Universitat Pompeu Fabra. L’objectiu de la jornada era oferir una
visió panoràmica del desenvolupament de la protecció de dades a la Unió
Europea, al mateix temps que recordar a la ciutadania quins són els seus
drets i els seus deures en la matèria.

Cicle de Conferències sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal

El dia 21 de març de 2007 va tenir lloc a la sala Sony de l’edifici de Barcelona
Activa la primera conferència del Cicle de Conferències sobre Protecció de
Dades de Caràcter Personals, organitzat per l’Agència Catalana de Protecció
de Dades.

Aquesta primera conferència, titulada Incidència de la normativa de protec-
ció de dades sobre el règim d’accés als documents públics, va ser impartida
per Josep Matas Balaguer.

La segona conferència va comptar amb la presència de Mar Martínez com a
ponent, amb el títol La regulació de l’auditoria en el Projecte de reial decret
de desenvolupament de la LOPD, i es va celebrar el dia 20 de juny passat a
la sala Sony de l’edifici de Barcelona Activa.

Jornada Protecció de Dades Personals i Investigació Biomèdica: 
el Desafiament de l’Equilibri. Experiències en Estats Plurinacionals 
i Federals: Canadà, l’Estat espanyol i Suïssa (25 d’abril de 2007)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va celebrar el dia 25 d’abril pas-
sat una jornada sobre la relació entre la protecció de dades personals i la
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investigació biomèdica als estats plurinacionals i federals. L’acte, que es va
celebrar a l’Auditori de l’Institut d’Educació Contínua de la UPF, tenia com a
objectiu examinar la tensió existent entre el dret a la protecció de dades per-
sonals i els interessos de la investigació mèdica i genètica.

Van ser presents a la jornada diversos experts del Canadà, Itàlia, Suïssa i
l’Estat espanyol que van intercanviar experiències sobre el tractament que es
dóna als seus respectius països a l’intercanvi de dades a biobancs d’inves-
tigadors i a les mesures de garantia de la confidencialitat de la informació per-
sonal, entre molts altres aspectes. Stefano Rodotà, jurista i expresident de
l’Autoritat Italiana per a la Protecció de les Dades Personals; Bartha Maria
Knoppers, titular de la Càtedra de Dret i Medicina de la Universitat de Mont-
real (Canadà); i Carlos María Romeo Casabona, director de la Càtedra
Interuniversitària de Dret i Genoma Humà de la Universitat de Deusto i de la
Universitat del País Basc, van ser alguns dels ponents que van intervenir al
llarg de la jornada. 

L’acte s’inscriu en 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 la qual diferents autoritats de control com-
parteixen competències en la matèria. L’organització va comptar amb la
col·laboració de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de
Barcelona, l’Institut d’Investigació de Malalties Rares de l’Institut de Salut
Carles III (ISCIII) i la Fundació d’Estudis Canadencs.

Curs d’estiu Protecció de dades personals versus seguretat pública 
a la societat de la informació (del 2 al 6 de juliol de 2007)

Curs organitzat conjuntament per l’Agència Catalana de Protecció de Dades
i la Universitat de Barcelona amb el títol Protecció de dades i seguretat
pública, va tenir una durada de cinc dies i es va celebrar en el marc de l’on-
zena edició dels anomenats Els Juliols de la UB.
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La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades va assumir la inau-
guració del curs. 

El curs Protecció de dades personals versus seguretat pública a la societat
de la informació va exposar els diversos tractaments de les dades de caràc-
ter personal i va analitzar els acords internacionals vigents en la matèria. 

Durant les sessions també es va plantejar l’equilibri —a vegades difícil d’as-
solir— entre el dret de l’individu a controlar les dades que fan referència a la
seva vida i la vulneració d’aquest dret per exigències de seguretat. Tot ple-
gat, en el context de la societat de la informació, que representa un seguit
d’oportunitats però també de reptes per als poders públics.

En la seva intervenció, Esther Mitjans va remarcar l’àmplia participació tant
d’estudiants com de professionals de la protecció de dades en el desenvo-
lupament dels cursos, així com el debat generat entre els assistents. També
va fer esment d’algunes de les idees exposades al llarg de tota la setmana,
com ara els perills que impliquen les mesures que es duen a terme per garan-
tir la seguretat pública actualment. Segons Mitjans, el context d’inseguretat
actual fa que els ciutadans renunciïn a uns drets que han trigat segles a acon-
seguir. Entre aquests hi ha el dret a la protecció de dades personals, que
encara és poc conegut, però que manté una vinculació molt estreta amb
altres garanties tradicionals de l’estat de dret, com ara la presumpció d’in-
nocència o el dret a la igualtat substantiva. Si l’enunciat de la seva ponència
era una pregunta, «Què podem esperar de la protecció de dades?», Esther
Mitjans la responia amb una altra pregunta: «Què estan disposats a accep-
tar els ciutadans a favor de la seguretat?».

D’altra banda, la directora va posar en relleu la necessitat de millorar la pro-
tecció de dades global, i va remarcar els beneficis de la cooperació en un
context de societats cada vegada més interdependents. Com va recordar, la
coordinació és la forma adequada de governar la complexitat, i, tot i que és
difícil i requereix esforç, ofereix unes perspectives de benefici comú a llarg
termini. En aquest sentit, Mitjans va lamentar la dinàmica actual d’enfronta-
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ment internacional que amenaça les llibertats i distorsiona aquesta coopera-
ció imprescindible però difícil d’assolir. 

Recordant un dels temes més destacats del curs, la directora de l’Agència
va fer referència al plantejament pervers que pretén que el control generalit-
zat de la ciutadania és més democràtic que el control dels sospitosos. Aquest
control universal és el que planteja el nou sistema ATS (Automated Targeting
System), que ha estat exclòs de la llei de protecció de dades americana per
tal d’evitar els controls d’aquesta legislació. 

També va fer referència a altres temes tractats al llarg de la setmana, com
ara el pes dels pilars comunitaris, el principi de disponibilitat del Tractat de
Prüm, el tractament de dades dels passatgers d’avió i la gran intrusió de les
dades genètiques en l’àmbit personal, entre altres. 

Tots aquests temes es van tractar al llarg de la setmana del 2 al 6 de juliol,
en un curs en el qual van intervenir més d’una desena d’experts en protec-
ció de dades, professors de dret i representants d’institucions públiques i
centres de recerca. 

Plans d’Auditoria i Control d’Ofici (12 de desembre de 2007)

Aquest any 2007, l’Agència Catalana ha presentat els Plans d’Auditoria i
Control d’Ofici en un acte, celebrat durant el matí del dia 12 de desembre, a
l’auditori de Barcelona Activa, que ha tingut un gran èxit d’assistència i en el
qual la major part del públic estava format per membres d’entitats locals,
departaments de la Generalitat i membres de col·legis professionals, així com
consultors privats.

Els Plans d’Auditoria i Control tenen un caràcter preventiu i consisteixen, bàsi-
cament, en la realització d’auditories respecte d’obligacions concretes esta-
blertes a la LOPD. Els darrers anys, l’Agència ha constatat, mitjançant les
denúncies i les reclamacions que els ciutadans han presentat, mancances
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en el compliment de determinades obligacions establertes a la LOPD. Els
Plans d’Auditoria i Control tenen com a objectiu final assolir una garantia més
gran del dret a la protecció de les dades personals.

Aquestes auditories es faran sobre una mostra d’entitats locals, així com als
departaments de la Generalitat i a les universitats del sistema universitari
català. La definició de criteris mostrals i el disseny i la selecció de la mostra
d’ens locals ha anat a càrrec del Departament de Ciències Polítiques i Socials
de la Universitat Pompeu Fabra. 

Van presentar els Plans d’Auditoria i Control d’Ofici la Dra. Esther Mitjans,
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades; el Sr. Ramon Miralles,
responsable del Pla d’Auditoria i Control d’Ofici per a la verificació del com-
pliment del dret d’informació en la recollida de dades; els professors de la
UPF Sr. Miquel Salvador i Sra. Clara Riba, i Lluís Sanz, subdirector
d’Informació de Base de l’Ajuntament de Barcelona i vocal del Consell
Assessor de Protecció de Dades de Catalunya. 

Per concloure l’acte, el Sr. Josep Cruanyes, president del Consell Assessor
de Protecció de Dades de Catalunya, ha concretat unes recomanacions finals
que han de servir per establir pautes d’actuació concretes respecte dels trac-
taments que han estat objecte d’auditoria.

3.6.3. Activitats de formació especialitzada

Convocatòria d’ajuts d’especialització en matèria de protecció de dades
per a professors universitaris

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va convocar deu ajuts d’espe-
cialització per a estades en centres de recerca, institucions o autoritats espe-
cialitzades en protecció de dades personals. 

L’objecte dels ajuts era que els professors universitaris poguessin aprofundir
en el coneixement del dret a la protecció de dades personals des de dife-
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rents aspectes, tant teòrics com pràctics, per tal de complementar la seva
especialització i poder integrar i potenciar la matèria de protecció de dades
personals dins la seva àrea de coneixement, oferint assignatures, seminaris,
postgraus o doctorats en aquesta matèria, ja que les persones candidates
han d’assumir el compromís d’incorporar-la en la seva càrrega lectiva.

La recerca es va fer en centres o institucions del nostre país o estrangers.
L’estada va ser, en principi, d’un mes, si bé depenia de la disponibilitat de la
institució. La relació de les institucions que van col·laborar en el programa
d’ajuts és la següent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid

Agència Basca de Protecció de Dades

Centre de Recerca en Dret Públic (Canadà)

Centre de Recerca Informàtica i Dret (Bèlgica)

Garant de Protecció de les Dades Personals (Itàlia)

Agència Catalana de Protecció de Dades 

La Resolució de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de dades es
va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4917, de
3 de juliol de 2007.

Programa de beques

D’acord amb la voluntat de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de
fomentar, promoure i difondre el coneixement del dret a la protecció de dades
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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
de 22 de maig de 2007 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 4903, de 13 de juny de 2007.

3.6.4. El Centre de Documentació

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va crear el Centre de
Documentació l’any 2004 i des d’aleshores ha anat evolucionant i progres-
sant en fons, recursos i serveis.

Mentre que durant el període 2004-2006 va experimentar un creixement
quantitatiu en tots els àmbits, podem dir que durant el 2007 s’ha treballat més
en els aspectes qualitatius, com veurem tot seguit.

Per a aquest exercici es preveia un canvi en el programari del Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), del qual l’Agència forma
part des del 2004, així com una migració del format bibliogràfic dels regis-
tres de CATMARC (format català) a MARC21 (format americà i canadenc).
Finalment, però, aquest canvi no es va dur a terme. El Centre de Docu-
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mentació ha mantingut, per tant, el mateix sistema i el mateix format del catà-
leg, i s’espera que durant el 2008 o el 2009 es portin a terme finalment aques-
tes modificacions, que permetran, entre altres coses, millorar la interfície de
cerca i l’accés a la documentació.

Fons documental

Durant el 2007, el fons documental no només ha augmentat en nombre, sinó
que també ho ha fet en varietat de formats. Així, a més a més de llibres, revis-
tes, bases de dades, premsa i altre material, s’ha creat l’arxiu de notícies digi-
tals (vegeu l’apartat «Serveis als usuaris») i s’ha començat a recopilar mate-
rial audiovisual i recursos de lliure accés a Internet.

Quant a les tipologies (monografies, d’una banda, i publicacions en sèrie i
recursos continuats, de l’altra), observem l’evolució del fons des del 2004
fins ara:

D’altra banda, per tal de facilitar l’accés a la col·lecció física s’han utilitzat més
codis de classificació per separar publicacions de temàtiques diverses i s’ha
fet servir més senyalització visual per fer l’organització més entenedora.

EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL PER TIPUS DE PUBLICACIÓ 

ACUMULATS ANUAL

TIPUS DE PUBLICACIONS 2004 2005 2006 2007
Publicacions monogràfiques 293 517 635 788
Publicacions en sèrie i recursos continuats 30 107 145 176
Total 323 624 780 964
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EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DURANT EL PERÍODE 2004-2007 PER TIPUS DE PUBLICACIÓ

Catalogació

S’ha continuat fent la tasca de catalogació al sistema local i al CCUC. Tot
seguit es mostra l’evolució del nombre de registres:

EVOLUCIÓ DELS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS PER TIPUS DE CATALOGACIÓ

ACUMULAT ANUAL

TIPUS DE CATALOGACIÓ 2004 2005 2006 2007
Catalogació local 338 624 884 1.015
Catalogació CCUC 0 340 575 783
Total 338 964 1.459 1.798

2004            2005           2006           2007

Publicacions monogràfiques Publicacions en sèrie i recursos continuats

293

517

635

788

30

107
145

176
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EVOLUCIÓ DELS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS DURANT EL PERÍODE 2004-2007 PER TIPUS DE CATALOGACIÓ

Serveis tècnics

La gestió del Centre de Documentació ha implicat la realització dels serveis
tècnics recurrents ja preexistents, com ara la gestió d’adquisicions i de subs-
cripcions, i la gestió econòmica relativa al fons documental.

Les principals novetats han estat les següents:

— Introducció de l’avaluació en la gestió de les subscripcions. Abans de reno-
var una subscripció a una revista o un recurs electrònic, cal avaluar el ren-
diment, el cost i la satisfacció dels usuaris. Aquest procediment ha permès
cancel·lar algunes subscripcions que s’han considerat innecessàries i subs-
tituir-les, si era el cas, per altres que, al seu torn, s’avaluaran abans de reno-
var-les. D’aquesta manera el fons documental és més equilibrat i útil.

— Manteniment de la secció del Centre a la intranet corporativa. S’ha creat
i s’ha mantingut al dia la secció web amb tota la informació, la documen-

2004            2005           2006           2007

Catalogació local Catalogació CCUC

338

624

884

1015

340

0

575

783
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tació i la referència sobre els recursos disponibles al Centre. Vegeu l’a-
partat següent sobre els serveis als usuaris per disposar d’una informa-
ció més completa. 

Serveis als usuaris

A més a més dels serveis prestats regularment (atenció personalitzada, infor-
mació i referència bibliogràfica, préstec i obtenció de documents), durant l’e-
xercici 2007 hi ha hagut alguns canvis i novetats.

Butlletins de novetats

Els butlletins setmanals de noves adquisicions s’han substituït per butlletins
mensuals de novetats a la biblioteca, que inclouen nous títols de monogra-
fies i publicacions en sèrie i nous números de publicacions en sèrie d’una
periodicitat mínima anual (memòries, informes, anuaris, actes de congressos,
etc.).

A més a més, s’ha començat a elaborar un butlletí mensual de sumaris de
revistes i una selecció d’articles sobre protecció de dades, de periodicitat
també mensual.

Butlletins diaris de notícies

A més a més del dossier de premsa escrita elaborat i servit per una empresa
externa, al començament d’any es va contractar un servei de notícies digi-
tals. Aquest servei permet capturar notícies de fonts d’Internet segons unes
paraules clau establertes, configurar un butlletí electrònic, enviar-lo per correu
als subscriptors i emmagatzemar les notícies en un arxiu que posteriorment
es pot sotmetre a cerques. Les notícies provenen de tres tipus de fonts pre-
establertes, que formen els tres blocs de cada butlletí: «Autoritats de pro-
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tecció de dades» (notes de premsa, notícies, butlletins, etc. de les autoritats
més importants a Europa, que permet a l’Agència seguir de prop les seves
activitats i actuacions), «Internacional» (notícies d’alguns dels diaris estran-
gers més importants d’arreu del món) i «Estat espanyol» (selecció de notí-
cies d’àmbit estatal, sobretot català).

La intervenció del personal bibliotecari documentalista és imprescindible per
seleccionar les notícies després que hagin estat capturades pels robots del
sistema, per assegurar d’aquesta manera la qualitat dels continguts, així com
per adaptar i actualitzar el sistema quan calgui (modificar paraules clau, fonts,
la presentació del butlletí, etc.) i vetllar perquè funcioni correctament.

Informació i documentació a la intranet

A partir d’aquest any s’ha començat a utilitzar la intranet corporativa com el
lloc d’informació i comunicació del Centre de Documentació.

La secció del Centre a la intranet serveix per publicar-hi la documentació digi-
tal disponible, referenciar-ne altres (en paper o amb accés restringit), deta-
llar i descriure els recursos i els serveis, implementar mecanismes de sol·lici-
tud d’informació i documentació, permetre subscripcions i cancel·lacions
d’informació per correu electrònic, etc.

Hi trobem tres blocs:

— Buscar i demanar: enllaços per fer cerques al catàleg en línia i a bases
de dades, així com informació sobre com s’utilitzen aquests recursos i
com es demana electrònicament informació i documentació al Centre.
Mereix una menció especial la «Llista de matèries» (que facilita l’accés al
fons mitjançant enllaços a fitxes bibliogràfiques del catàleg a partir d’un
índex alfabètic de matèries) i la «Llista de revistes» (en què les publica-
cions s’ordenen per matèries i també enllacen amb el catàleg, així com
amb la versió en línia, sumaris, etc.).
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— Butlletins: dreceres per consultar els últims butlletins (notícies, novetats al
Centre, etc.) i el seu arxiu històric, així com una compilació de newslet-
ters a les quals és possible subscriure’s (tant generades dins l’Agència
com altres d’externes).

— Altres: informació general, normativa del Centre, accés i organització de
la col·lecció, diaris, publicacions oficials, bases de dades i recursos jurí-
dics, CD-ROM i DVD-ROM, material audiovisual, recursos lingüístics, lli-
bres, literatura grisa i tesis, documentació d’entitats de protecció de
dades, i documentació APDCAT (incloent-hi recull de notícies, publica-
cions relacionades amb l’Agència, documentació d’actes, anuncis i entre-
vistes, etc.).

Presència al portal

S’ha aportat un nou contingut a l’apartat del Centre de Documentació al
portal. Es tracta d’informació de la intranet que s’hi reprodueix de forma
parcial. L’objectiu d’aquesta publicitat és assabentar la comunitat investi-
gadora i el públic general dels recursos i els serveis d’informació que
tenen a la seva disposició al Centre. Així, els continguts actuals són els
següents:
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— Catàleg en línia: informació i ajuda, llista de matèries i altres catàlegs.
— Llista de publicacions en sèrie: revistes, butlletins, memòries, anuaris, etc.

ordenats per matèries, amb accés a la fitxa bibliogràfica, versió en línia,
sumaris, etc.

— Sumaris i articles: informació sobre com es pot trobar aquest tipus de
documentació al fons del Centre.

— Butlletins de novetats: butlletins de nous títols, sumaris de revistes i selec-
cions d’articles.

— Documentació digital: compilació de la documentació en format electrò-
nic disponible al portal (articles i publicacions, memòria anual, dictàmens,
autoritats de protecció de dades).

Suport i informació a l’usuari

És fonamental que l’usuari —principalment els treballadors i les treballadores
de l’Agència— puguin ser autònoms pel que fa a la recerca i l’explotació de
la informació. Perquè això sigui possible, s’han dut a terme actuacions rela-
cionades amb el suport i la informació com ara la redacció de guies d’ajuda
(normes de la biblioteca, consulta del catàleg en línia, etc.) i sessions d’in-
formació (com s’utilitza la intranet, com funciona el Centre de Documentació,
com s’hi pot trobar informació, recursos i serveis disponibles, etc.).

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 arreu.

D’altra banda, es continua treballant en l’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
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Nacional de la Informàtica i de les Llibertats (França), l’Oficina del Comissariat
per a la Informació (Regne Unit), l’Autoritat Italiana per a la Protecció de les
Dades Personals (Itàlia) i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades (Unió
Europea).

També es continua impulsant 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.

S’ha continuat oferint el servei de préstec interbibliotecari i obtenció de docu-
ments, i també s’han consolidat els canals d’intercanvi de publicacions amb
altres autoritats de protecció de dades.

Intranet corporativa

Durant l’any 2007 la intranet corporativa ha experimentat un augment signifi-
catiu pel que fa a l’explotació: s’ha dotat de més contingut, s’ha dinamitzat i
s’ha establert com a eina bàsica de comunicació interna.

Les seccions actuals són les següents:

— Inici: calendari (hi figuren totes les activitats de l’Agència i el seu perso-
nal) i darreres notícies (les més actuals de l’apartat següent).

— Les nostres notícies: notícies d’abast i interès intern.
— Centre de Documentació: amb tota la informació i els recursos disponi-

bles. 
— Prevenció de riscos: informació sobre riscos i mesures preventives, for-

mació i pla d’evacuació de l’edifici.
— Personal: continguts adreçats al personal de l’Agència (directori de per-

sonal, formació, etc.).
— Enllaços d’interès.
— Àlbums: col·lecció d’imatges.

Memòria d’actuacions

176

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



— Sindicació RSS: per tal que el personal de l’Agència pugui rebre alertes
sobre nous continguts publicats.

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

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Protecció de Dades
i el Centre de Recerca en Dret Públic de la Universitat de Mont-real

L’objecte del conveni entre l’Agència Catalana de Protecció de Dades i el
Centre de Recerca en Dret Públic és establir una relació de col·laboració en
diferents projectes, entre els quals cal destacar els següents:

— La redacció de projectes normatius en matèria de protecció de dades per-
sonals.

— L’accés a la informació. 
— L’establiment de projectes de col·laboració entre Catalunya i el Quebec

en matèria d’administració electrònica.
— La promoció de la docència en matèria de protecció de dades personals

a les universitats catalanes.
— La participació d’experts de l’Agència Catalana de Protecció de Dades

en els seminaris i les jornades organitzats pel Centre de Recerca en Dret
Públic.
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— El programa d’intercanvi per fer estades a les diferents seus.
— El desenvolupament del projecte «Vida privada i seguretat».

Així mateix, amb aquest conveni s’estableix una col·laboració de recerca en
matèria de protecció de dades personals entre els experts de totes dues enti-
tats per dur a terme els projectes conjunts i posar en comú les experiències
pràctiques de totes dues institucions.

3.7.2. Conferències internacionals d’autoritats de control

XV Case Handling Workshop d'Agències de Protecció de Dades d'Europa
(Hèlsinki, 23 i 24 d'abril de 2007)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va assistir els dies 23 i 24 d’abril
al Grup de Treball d’autoritats de protecció de dades personals celebrat al
Parlament finès. El workshop, que se celebra dues vegades a l’any, té com a
objectiu compartir experiències, analitzar situacions i plantejar iniciatives per
aplicar la protecció de dades personals des de diverses perspectives. 

Aquesta vegada, el grup de treball es va reunir en tres sessions plenàries,
destinades a tractar els temes comuns més importants, i quatre sessions
paral·leles, centrades en l’aplicació de la protecció de dades personals en
sectors i aspectes concrets. En tots dos casos les autoritats van compartir
experiències en temes com la protecció de dades, Internet i els drets de pro-
pietat intel·lectual, el tractament de les dades personals en les noves tècni-
ques de màrqueting directe, la relació entre protecció de dades personals i
serveis bancaris, i l’anàlisi de les mesures de videovigilància, entre altres.

Les autoritats de protecció de dades també van coincidir en dos dels dile-
mes més comuns en les seves experiències. D’una banda, el tractament de
les dades personals relatives a la salut, més concretament les mesures de
control d’accés a la història clínica, van ser objecte de debat d’una de les ses-
sions paral·leles més fructíferes. D’altra banda, l’accés a les dades personals
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publicades en documentació pública va ser el tema central d’una de les ses-
sions plenàries. Cal destacar d’aquesta sessió les aportacions de diverses
autoritats que ja han mantingut reunions amb proveïdors de serveis d’Internet
per tal de trobar un punt d’equilibri entre el dret a la publicitat de la informa-
ció i el dret a la protecció de dades de caràcter personal. Una de les pro-
postes més interessants amb vista a properes reunions del grup de treball la
va formular l’Autoritat Italiana per a la Protecció de les Dades Personals.
Segons els seus representants, el workshop es podria reunir per tractar i apro-
fundir en un sol tema, de manera que hi hagués un nombre més gran d’a-
portacions per contribuir a buscar solucions concretes.

Spring Conference of European Data Protection Authorities 2007 (Xipre,
10 i 11 de maig de 2007)

Durant el dies 10 i 11 de maig va tenir lloc la Spring Conference of European
Data Protection Authorities anual, organitzada en aquest cas a Xipre.

L’objectiu de la conferència va ser compartir experiències, analitzar situacions
i plantejar iniciatives per, finalment, consensuar el text d’una sèrie de decla-
racions.

Les jornades es van organitzar en vuit sessions i els temes més rellevants que
s’hi van tractar van ser les dades de salut, la protecció de dades personals i
el tercer pilar, i la protecció de dades a les institucions europees, entre altres.

De la celebració de les jornades, en van resultar tres declaracions: 

1. Declaració de principi de disponibilitat.
2. Declaració de la proposta del Consell de l’esborrany de la decisió res-

pecte del tractament de dades personals en el marc de cooperació poli-
cial i judicial en matèria criminal, en què es proposa la limitació de les
dades personals respecte dels temes judicials i policials, la regulació de
la transferència de dades personals a tercers països i el dret d’accés,
entre altres.
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3. La decisió del futur Grup de Treball policial, seguint la línia de la inicia-
tiva de Londres, en què es volen millorar els mètodes del grup de treball,
així com assegurar i estipular una guia i una supervisió de la protecció
de dades amb relació al tercer pilar.

Conferència internacional Reinventing Data Protection? (12 d’octubre 
de 2007)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va assistir el dia 12 d’octubre pas-
sat a la conferència internacional celebrada a Brussel·les per tractar diferents
aspectes referents a la protecció de dades i la privadesa.

La jornada es va estructurar en quatre temes:

1. És la protecció de dades el concepte adequat per afrontar els reptes de
la societat de la informació?

2. Continuen sent adequats els conceptes fonamentals de la regulació de
protecció de dades?

3. Què passa amb el paper entre els diferents actors de protecció de dades
i la cooperació?

4. Com es pot regular la protecció de dades? 

Hi van participar com a ponents Yves Poullet, professor de dret de la
Universitat de Namur (Bèlgica); Stefano Rodotà, expresident de l’Autoritat
Italiana per a la Protecció de les Dades Personals i professor de la Universitat
de Roma; Peter Hustinx, Supervisor Europeu de Protecció de Dades, i Pierre
Trudel, catedràtic de dret de la Universitat de Mont-real, entre altres.

XVI Case Handling Workshop d’Agències de Protecció de Dades 
a Europa (Lisboa, 19 i 20 de novembre de 2007)

Els dies 19 i 20 de novembre es va celebrar el segon Case Handling
Workshop d’Agències de Protecció de Dades de Europa a Lisboa. Va orga-
nitzar l’acte l’autoritat portuguesa de protecció de dades. 
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Aquesta vegada, el grup de treball es va reunir en dues sessions plenàries,
destinades a tractar els temes comuns més importants, i quatre sessions
paral·leles, centrades en l’aplicació de la protecció de dades personals en
sectors i aspectes concrets. En tots dos casos les autoritats van compartir
experiències en temes com la protecció de dades, la transferència de dades
personals, el tractament de les dades personals en les noves tècniques de
màrqueting directe, la relació entre la protecció de dades personals i els ser-
veis bancaris, i el tractament de dades personals a Internet, entre altres.

3.7.3. Participació en jornades, congressos i seminaris

Seminari Seguretat i protecció de dades II (14 de febrer de 2007)

Va organitzar la jornada la revista Sociedad de la Información i hi va haver
dotze ponents, entre els quals cal destacar la directora de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, Esther Mitjans.

En la seva intervenció, la directora de l’Agència Catalana va abordar el tema
de la situació de la protecció de dades a Catalunya i, a més, va fer menció
del nou esborrany de Reglament de desenvolupament.

Conferència sobre el nou Reglament de la LOPD (23 de febrer de 2007)

L’acte va tenir lloc el 23 de febrer a Barcelona i el va organitzar Recoletos
Conferencias y Formación.

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades hi va participar
com a ponent convidada i, en la seva intervenció, va abordar qüestions rela-
cionades amb la LOPD i amb el projecte de Reglament de desenvolupament
que se n’elabora actualment. Esther Mitjans va reflexionar sobre la manca de
previsions respecte dels mecanismes de cooperació i col·laboració en una
matèria complexa i transversal com ara la protecció de dades. En aquest sen-
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tit, va lamentar la falta d’una dimensió autonòmica a la LOPD, i va recordar
que caldria millorar la participació de les agències autonòmiques en el
Consell Consultiu de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Al llarg de la conferència, la directora de l’Agència Catalana va destacar la
importància de plantejar una modificació de la LOPD en les disposicions ordi-
nàries per tal que s’adeqüi a la realitat. Pel que fa a la part orgànica de la
Llei, va apuntar que caldria reformular-la, però que potser no és el moment
oportú, atesa l’actual prevalença de la seguretat. Pel que fa al projecte de
Reglament, Mitjans va destacar com a aspecte positiu la concreció de les
mesures de seguretat en donar una previsibilitat de les pautes que cal seguir.
Va suggerir, però, que el mecanisme idoni per incorporar seguretat jurídica
en un àmbit en el qual les tecnologies evolucionen ràpidament podria ser el
soft law, recomanacions o instruccions que permeten una flexibilitat i una pon-
deració més grans de la realitat i que constitueixen instruments més propers
a les autoritats de control. 

Inforsalud 2007 (Madrid, del 6 al 8 de març de 2007)

Es tracta d’unes jornades que, amb caràcter anual, organitza la Societat
Espanyola d’Informàtica de la Salut.

En aquesta edició, sota el lema «Sistemes d’informació sanitaris, balanç i
perspectives de futur», es van presentar solucions de caràcter tecnològic d’a-
plicació en l’àmbit sanitari, tant des de la perspectiva de l’administració i la
gestió com de la prestació assistencial.

Trobades de l’OCDE sobre privadesa i seguretat de la informació 
(12 i 13 de març de 2007)

Durant els dies 12 i 13 de març es van celebrar dues jornades de treball de
l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)
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en les quals la legislació sobre seguretat de la informació i la privadesa van
ser els eixos centrals de la trobada, que va tenir lloc a París.

La Taula rodona sobre cooperació i reforç de la pràctica i la legislació sobre
privadesa, que va tenir lloc el 12 de març, va servir per identificar quins són
els principals reptes de futur en seguretat de la informació i privadesa, així
com per estudiar experiències de cooperació legal en la matèria, espe-
cialment en països fronterers. La taula rodona, que prenia el relleu de la que
es va celebrar a Londres a l’octubre del 2006, va servir també per avaluar
els acords presos amb anterioritat i aprofundir en la seva posada en pràc-
tica.

El Grup de Treball sobre Seguretat de la Informació i Privadesa (WPISP,
Working Party on Information Security and Privacy), d’altra banda, va comen-
çar el mateix dia 12 de març i va continuar al llarg del dia 13. Entre els temes
principals, es van analitzar diverses eines pràctiques de protecció de la pri-
vadesa, la seguretat dels sistemes d’informació i les mesures d’identificació
electrònica, entre altres. Cal recordar que aquest grup de treball està com-
post per una xarxa activa d’experts governamentals, empreses i societat civil
amb l’objectiu de mantenir la protecció de la privadesa i la seguretat en les
activitats digitals. 

I Congrés sobre Democràcia Digital i Participació Ciutadana (Tarragona,
22 i 23 de març de 2007)

Els dies 22 i 23 de març passat va tenir lloc el I Congrés sobre Democràcia
Digital i Participació ciutadana, organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.

Durant el decurs de la jornada es van tractar temes d’interès especial en l’àm-
bit de la privadesa com ara les xarxes ciutadanes, el vot electrònic, la segu-
retat a Internet, la signatura electrònica, l’administració electrònica i l’ús
d’Internet per al màrqueting polític.
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Protecció de dades en la pràctica, Fundació DINTEL (26 de març 
de 2007)

El dia 26 de març va tenir lloc el seminari Protecció de dades en la pràctica
al Club Financiero Génova de Madrid. L’organització va anar a càrrec de la
Fundació DINTEL, i es va estructurar en dues sessions tècniques.

Va presidir la primera sessió l’exdirector de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades, José Luis Piñar. A més, hi van intervenir l’adjunt al director de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Jesús Rubí Navarrete, i el direc-
tor de l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, Antonio
Troncoso.

A la segona sessió, presidida pel cap de l’Oficina de Seguretat CIS, Tomás
Villalba, hi van participar la directora de l’Agència Catalana, Esther Mitjans, i
Iñaki Vicuña, director de l’Agència Basca de Protecció de Dades.

Securmática 2007 (Madrid, del 24 al 26 d’abril de 2007)

Del 24 al 26 d’abril va tenir lloc a Madrid la 18a edició de Securmática, amb
el títol «Seguretat, transparència i senzillesa», en la qual van participar uns
350 professionals de la seguretat de la informació.

En aquestes jornades es van posar en relleu temes com el canvi que la fun-
ció de la seguretat experimenta a les organitzacions, el compliment norma-
tiu, les eines de suport per a la presa de decisions i la continuïtat dels ne-
gocis.

III Congrés d’Internet, Dret i Política (7 i 8 de maig de 2007)

Els dies 7 i 8 de maig va tenir lloc la tercera edició del Congrés Internet, Dret
i Política (CIDP), organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
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L’acte, que es va celebrar a la seu de Barcelona Activa, va tenir com a objec-
tiu l’estudi dels efectes de les noves tecnologies de la informació i la comu-
nicació en l’àmbit legislatiu i de l’Administració pública. 

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades va moderar un
debat sobre el dret fonamental a la protecció de dades personals en el qual
van intervenir altres experts en la matèria i que es va emmarcar en els objec-
tius concrets d’aquesta edició del CIDP. El congrés vol oferir als professionals,
acadèmics i persones interessades en la matèria un espai de debat i infor-
mació tant científica com pràctica de les noves perspectives que s’entreveuen
en aquests àmbits. Amb aquesta finalitat es van organitzar prop d’una desena
de conferències i taules rodones que van tractar temes com el copyright, la
protecció de dades personals, la seguretat de la xarxa, els problemes de res-
ponsabilitat, el vot electrònic i la nova regulació de l’administració electrònica.

Al mateix temps, dins el marc del CIDP i en col·laboració amb l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, la UOC va inaugurar les Primeres Jornades
Professionals IDP, que es van dedicar a la protecció de dades personals a la
universitat. Les jornades es van fer en una sala paral·lela de Barcelona Activa
i van tenir com a objectiu prioritari l’intercanvi d’experiències i el debat de pro-
blemes comuns dels professionals i els tècnics responsables de la protecció
de dades a la universitat.

FESABID 2007 (Santiago de Compostel·la, del 9 a l’11 de maig de 2007)

Les X Jornades Espanyoles de Documentació es van desenvolupar amb el
lema «e-informació: integració i rendibilitat en un entorn digital», juntament
amb la celebració de la fira Documat.

Totes dues activitats les va promoure la Federació Espanyola de Societats
d’Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Museística (FESABID).
L’Agència hi va participar amb la ponència Dret d’accés, privadesa i protec-
ció de dades a l’e-administració, i també en la taula rodona que la va seguir.
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Jornada Protecció de Dades en l’Àmbit de les Relacions Laborals 
i Sindicals” (21 de maig de 2007)

El dia 21 de maig es va celebrar una jornada sobre protecció de dades per-
sonals i relacions laborals, organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona (ICAB), que va ser inaugurada per la directora de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades.

L’acte, que es va celebrar a la seu del Col·legi, va analitzar l’aplicació de les
mesures de protecció de dades en diversos aspectes de les relacions labo-
rals, com ara la llibertat sindical i el dret a la intimitat dels treballadors, o el
tractament de les dades en les relacions laborals i en la negociació col·lec-
tiva. Hi va haver una desena de ponències repartides en quatre taules de
debat, en les quals van intervenir diversos experts en protecció de dades per-
sonals, advocats, professors universitaris i representants sindicals, entre altres. 

En la jornada, organitzada per les seccions de Dret i Informàtica i de Dret
Laboral de l’ICAB, hi van col·laborar la Comissió de Llibertats i Informàtica,
la Fundación Francisco Largo Caballero i la UGT.

IV Fòrum sobre Protecció de Dades de Salut (29 i 30 de maig de 2007)

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, va
participar en el fòrum sobre protecció de dades mèdiques organitzat per la
Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut, que va tenir lloc a Pamplona els
dies 29 i 30 de maig. L’eix central de l’acte va ser la reivindicació de la segu-
retat de la informació com a requisit de qualitat de l’assistència sanitària. 

La directora de l’Agència Catalana va presidir la taula relativa als aspectes
normatius de la seguretat de la informació de salut i sanitària. Un dels objec-
tius principals de la sessió va ser fomentar el debat, i per això hi van inter-
venir professionals de diverses disciplines i representants tant de les institu-
cions com de les empreses que treballen en el sector.
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Cal recordar que el fòrum tenia com a objectiu afavorir el desenvolupament
i la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació en el sec-
tor sanitari, per tal de millorar la prestació de serveis assistencials a la socie-
tat. Per aconseguir-ho, hi van estar convidades les principals autoritats de
protecció de dades, així com gestors de l’Administració i professionals
mèdics de diferents disciplines. Abans que a la capital navarresa, les tres edi-
cions anteriors d’aquesta trobada s’havien celebrat a Madrid, Bilbao i
Barcelona. 

Jornada sobre el Desenvolupament Reglamentari de la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (6 de juny de 2007)

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades va intervenir el 6
de juny a la sessió de presentació de la Jornada sobre el Desenvolupament
Reglamentari de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya. 

L’acte, que es va celebrar al Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, pretenia reflexionar sobre els
aspectes essencials del projecte de Reglament de desenvolupament de la
LOPD. L’objectiu era apropar als operadors jurídics els principals aspectes
d’una norma complexa i transcendent tant per a l’àmbit públic com per al
privat. 

La directora de l’Agència Catalana va intervenir a la primera taula rodona de
la jornada, en la qual també van participar representants d’altres autoritats
de protecció de dades de l’Estat, juristes i experts en tecnologia i dret. A més,
durant la jornada es van impartir un conjunt de ponències i taules rodones
que van abordar els eixos principals de la nova regulació: el consentiment,
els drets del titular de les dades, els procediments administratius i les mesu-
res de seguretat. Tot això a partir de les aportacions de diversos especialis-
tes que en alguns casos han mantingut una estreta vinculació amb el des-
envolupament i l’elaboració del futur Reglament.
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Conferència iiR España: Noves obligacions jurídiques, tècniques 
i organitzatives del responsable de fitxers (Barcelona, 12 i 13 de juny)

El dia 12 de juny passat, l’empresa de formació iiR España va organitzar un
curs adreçat als responsables de fitxers amb relació a les novetats que incor-
porava el futur Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

L’acte es va celebrar a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Agència
hi va participar en una conferència i una taula rodona sobre les noves obli-
gacions del responsable de fitxers.

Jornada sobre el Reglament de la LOPD (21 de juny de 2007)

L’acte, organitzat per la Diputació de Barcelona, tenia com a objectiu facili-
tar l’adequació dels ens locals de la província a les noves obligacions del
Reglament de la LOPD.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va ser convidada a participar en
una sèrie de debats sobre les novetats tècniques i organitzatives que deri-
ven del nou Reglament de la LOPD. La Diputació de Barcelona va voler
comptar amb la presència de l’Agència per tal que assessorés els tècnics i
els responsables dels ens locals de la província sobre com cal adoptar les
mesures tècniques i organitzatives que comporta l’entrada en vigor del
Reglament de la LOPD. 

Durant la jornada es van debatre algunes de les solucions que aporta el pro-
jecte a problemes actuals, i es van presentar algunes de les necessitats que
es preveuen en el futur. També es va convidar a l’acte l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades, així com altres experts en l’àmbit de la protecció de
dades personals. 
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La lluita contra el Big Brother: tecnologia, percepció social i legislació
sobre privadesa a la societat de la informació (Santa Coloma de Queralt,
25 i 26 de juny de 2007) 

En el marc dels cursos d’estiu de la Universitat Rovira i Virgili, durant els dies
25 i 26 de juny es va celebrar el curs La lluita contra el Big Brother: tecnologia,
percepció social i legislació sobre privadesa a la societat de la informació.

Durant les jornades es van analitzar tecnologies i iniciatives amb un gran
impacte en la privadesa i en el dret a la protecció de dades, tant des del ves-
sant purament tecnològic com legal, i fins i tot de tipus social. La identifica-
ció per radiofreqüència (RFID), les estadístiques oficials i la societat videovi-
gilada van ser alguns del temes que s’hi van tractar.

Compareixença de la directora de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades davant el Centre Internacional de Premsa amb els mitjans 
(28 de juny de 2007)

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades va visitar el dia 28
de juny passat el Centre Internacional de Premsa de Barcelona.

Es va organitzar una reunió tancada amb diferents periodistes per tractar
temes referents a l’Agència, entre els quals hi havia la important i complicada
tasca de l’Agència en defensa dels ciutadans i les ciutadanes per vetllar pels
seus drets.

Acte de presentació pública de la Càtedra UNESCO de Privadesa 
de Dades a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Barcelona, 12 de juliol
de 2007)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va contribuir a la presentació
pública de la Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades amb la conferència
La seguretat de la informació: perspectives actuals i futures.
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II Jornada sobre Protecció de Menors i TIC: el Menor, Víctima i Agressor
(4 d’octubre de 2007)

La Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Agència de Qualitat d’Internet
van organitzar conjuntament aquesta jornada.

L’acte va tenir lloc el dia 4 d’octubre a la seu del Palau Robert de Barcelona
i es va estructurar en tres taules rodones.

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, hi
va ser convidada com a moderadora de la taula rodona El menor com a
usuari de les TIC.

RSA Conference Europe 2007 (Londres, del 22 al 24 d’octubre de 2007)

Durant els dies 22, 23 i 24 d’octubre va tenir lloc la conferència anual de la
RSA, en la qual s’apleguen professionals de la seguretat de tot Europa.

En aquestes jornades es discuteixen noves propostes relacionades amb la
seguretat de la informació amb la intenció d’avançar-se als requeriments de la
seguretat que els sectors públic i privat puguin plantejar a mitjà i llarg termini.

IV Trobada d’Agències Autonòmiques de Protecció de Dades (23 i 24
d’octubre de 2007)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en la IV Trobada
d’Agències Autonòmiques de Protecció de Dades que es va celebrar els dies
23 i 24 de l’octubre passat a Vitòria. 

Enguany ha estat l’Agència Basca de Protecció de Dades l’encarregada d’or-
ganitzar aquest fòrum que les autoritats de control espanyoles van establir
per compartir experiències i treballar per millorar les estratègies i les accions
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necessàries per ampliar el coneixement i potenciar el desenvolupament del
dret a la protecció de dades personals. 

Amb el lema «Protecció de dades i accés a la informació. Una trobada neces-
sària entre drets concurrents», es va plantejar la necessitat de conciliar ade-
quadament el dret a la protecció de dades amb el dret d’accés a la informa-
ció d’arxius i registres, que assisteix tots els ciutadans, i amb el dret a
conèixer a través de la publicitat en butlletins oficials informació relativa a pro-
cessos administratius en els quals participen persones.

La Dra. Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, va participar en la trobada i va intervenir-hi el dia 24 a la tarda a la
taula rodona Accés a la informació i protecció de dades. Escenaris de futur
a l’Estat i a les comunitats autònomes. Una visió des de les pròpies agències
sobre els diferents sistemes, en la qual va remarcar que l’entrada en vigor
d’una llei d’accés a la informació a Alemanya i el fet que al Regne Unit ja fa
un parell d’anys que una mateixa autoritat concentra el control de la garan-
tia del dret a la protecció de dades personals i del dret d’accés a la infor-
mació, fan més notòria, al nostre país, l’absència d’una regulació unitària en
aquesta matèria, la qual cosa fa augmentar els dubtes i la inseguretat res-
pecte de la garantia dels diferents drets i béns jurídics implicats. 

Tractament de dades de caràcter personal per a finalitats policials,
Escola de Policia de Catalunya (Barcelona, 31 d’octubre de 2007)

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.
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Jornada sobre formació de la LOPD organitzada per l’Institut d’Auditoria
i IT-Governance (7 de novembre de 2007)

El dia 7 de novembre passat va tenir lloc la jornada La Formació en LOPD: Factor
Crític d’Èxit per al seu Compliment, organitzada per l’Institut d’Auditoria i IT-
Governance (IAITG), creat recentment per l’Escola d’Administració d’Empreses.

En la seva intervenció en aquesta jornada, Esther Mitjans va incidir en la neces-
sitat de transparència en la gestió de la informació a l’Administració pública.

En el decurs de la seva ponència, la directora de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades va remarcar que els funcionaris públics no es poden
escudar en la protecció de les dades personals a l’hora de donar informació,
i que, per tant, aquest dret fonamental no es pot convertir en un reforç de la
tradicional resistència de l’Administració a la transparència. En aquest sentit,
va insistir en l’obligació dels treballadors públics d’informar els ciutadans
sobre l’actuació de l’Administració pública.

Esther Mitjans va assenyalar, així mateix, els canvis que implica l’aprovació
del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix expressament el dret
fonamental a la protecció de les dades personals. El títol I, «El nou Estatut»,
va dir la directora, també incrementa i aclareix les competències de l’Agència
Catalana, en assignar-li no únicament el control de les institucions públiques,
sinó també el de les entitats privades que exerceixen funcions públiques.

Finalment, la directora de l’Agència va parlar de la normativa i del projecte
de Reglament de la LOPD, així com de les consultes adreçades a l’Agència
Catalana sobre l’accés a la informació amb relació a la protecció de dades
personals.

Participació conjunta de les agències de protecció de dades a Tecnimap
2007 (del 27 al 30 de novembre de 2007)

És la primera vegada que les quatre agències de protecció de dades parti-
cipen conjuntament en aquest espai de trobada d’àmbit estatal, en el marc
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de les tecnologies de la informació per a la modernització de les administra-
cions públiques.

Per primera vegada, en aquesta desena edició de Tecnimap, que es va cele-
brar del 27 al 30 de novembre a Gijón, l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència de Protecció
de Dades de la Comunitat de Madrid i l’Agència Basca de Protecció de
Dades van disposar d’un espai comú des del qual es van poder difondre els
drets i les obligacions en matèria de protecció de dades entre els professio-
nals de l’Administració.

A més de la presència de les quatre institucions a l’àrea d’exposició de les
jornades, els representants de les agències van participar en un taller sobre
protecció de dades que va tenir lloc el dia 30 de novembre i en el decurs del
qual es va debatre sobre el paper de la protecció de dades personals en
l’àmbit de l’Administració pública, concretament en el desenvolupament de
l’administració electrònica.

Participant en aquesta important plataforma que és Tecnimap, l’Agència
Catalana de Protecció de Dades vol contribuir a la difusió d’aquest dret fona-
mental i, alhora, augmentar la difusió de la tasca que desenvolupa tant entre
els professionals de les administracions públiques com al sector de l’empresa
privada.

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

Grup Tècnic de Seguretat del projecte Història Clínica Compartida a
Catalunya, Departament de Salut (27 i 28 de juny, 4 de juliol, 18 de
setembre i 26 d’octubre de 2007)

Aquest grup s’ha creat 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.
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International Working Group on Data Protection in Telecommunications
(del 10 al 13 d’abril, i del 3 al 5 de setembre de 2007)

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 2007 se’n van fer la 41a edició, a Guernsey, i la 42a, a Berlín
(Alemanya), a les quals va assistir personal tècnic de l’Agència.

V Congrés de la Xarxa Dret TICs: «e-administración.es. Règim jurídic 
del govern electrònic a l’Estat espanyol» (València, 18 i 19 d’octubre 
de 2007)

Aquest congrés va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de València.
Amb un format de grup de treball reduït, s’hi van discutir en profunditat aspec-
tes relacionats amb l’administració electrònica en connexió amb la Llei
11/2007. L’Agència hi va participar amb la comunicació Models d’avaluació
de l’impacte sobre la privadesa (PIA, Privacy Impact Assessment) i l’article
34 de la Llei 11/2007 (anàlisi, redisseny i simplificació prèvia a la implantació
electrònica).

Consell Consultiu de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Al llarg de l’any 2007 es van celebrar dues sessions de Consell Consultiu: la
primera, el 17 de juliol, i la segona, el 10 de desembre. Aquest dos actes van
tenir lloc a la seu de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Durant la sessió del 17 de juliol es va llegir i es va aprovar posteriorment l’acta
de la reunió del Consell Consultiu celebrada el 28 de desembre de 2006, i es
va presentar l’informe del director de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades sobre les activitats de l’organisme.
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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 va deliberar sobre 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.

3.7.5. Compareixença de la directora de l’Agència davant el Parlament
de Catalunya

El dia 17 d’octubre, la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
va comparèixer al Parlament de Catalunya davant la Comissió d’Afers
Institucionals per presentar les memòries d’activitat corresponents als anys
2005 i 2006. 

La directora va destacar el salt qualitatiu de la legislació de protecció de
dades a Catalunya amb l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, que recull de manera expressa el dret a la protecció de les dades
personals (article 31) i amplia i clarifica les competències de l’Agència.

D’altra banda, la Comissió va constatar, amb les xifres proporcionades a tra-
vés de les memòries dels anys 2005 i 2006, un augment en el coneixement
del dret a la protecció de dades personals per la ciutadania, i va encoratjar
l’Agència a augmentar les campanyes de promoció del dret.

Així mateix, la Comissió es va mostrar satisfeta amb la projecció internacio-
nal de l’Agència Catalana i amb la col·laboració amb la resta d’autoritats de
protecció de dades de l’Estat espanyol. 
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3.8. La gestió interna dels recursos

3.8.1. Recursos humans

Mitjançant la Resolució de 31 de juliol de 2003 del director de l’Agència es
va aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de
l’Agència. Durant l’any 2007 es va modificar aquesta resolució. Així, per tal
de donar resposta a les noves necessitats organitzatives de l’Agència a
causa de l’augment de les seves competències, la Direcció General de
Funció Pública ha aprovat cinc expedients de modificació de la relació de
llocs de treball adscrits a l’Agència, quatre dels quals corresponen a perso-
nal funcionari i un a personal laboral. En aquest sentit, els expedients han tin-
gut els efectes següents:

— S’han creat onze llocs de treball, set dels quals corresponen a personal
funcionari (sis del grup A i un del grup B) i quatre corresponen a perso-
nal laboral (dos del grup A, un del grup B i un del grup C).

— S’han suprimit dos llocs de treball corresponents a personal funcionari del
grup B i C.

— S’ha modificat un lloc de treball del grup A corresponent a personal fun-
cionari.

Així mateix, durant el 2007 hi ha hagut cinc noves incorporacions a l’Agència,
tres de les quals formen part del quadre de comandament. Per tant el 2007,
s’hi han incorporat la secretaria general, el cap de l’Assessoria Jurídica, el
cap de l’Àrea d’Inspecció Tècnica, una auditora i una tècnica superior.

En aquest sentit, la plantilla de l’Agència, aprovada pel Consell Assessor
de Protecció de Dades d’acord amb l’Estatut de l’Agència i ampliada per
la sessió 3/2007, de 12 de juny de 2007, queda configurada de la manera
següent:
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PLANTILLA DE L’AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

TITULACIÓ

A B C D TOTAL
Alts càrrecs 1 — — — 1
Personal funcionari 17 1 4 — 22
Personal laboral 8 1 1 1 11
Total 26 2 5 1 34

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA DE L’AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER NIVELL 
DE TITULACIÓ

A
76%

B
6%

C
15%

D
3%
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DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA DE L’AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER TIPOLOGÍA DE
LLOC DE TREBALL

Pel que fa a la formació durant l’any 2007, el personal de l’Agència ha rebut un
total de 1.331 hores, que s’han distribuït de la manera següent: 367 hores de
formació en gestió pública i procediments administratius; 386 hores de forma-
ció sobre aspectes jurídics i protecció de dades personals i seguretat de la infor-
mació; 158 hores de formació d’ofimàtica; i 420 hores de formació d’idiomes.

DISTRIBUCIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades
29%

Idiomes
31%

Gestió i administració pública
28%

Informàtica
12%

Personal funcionari
65%

Personal laboral
32%

Alts càrrecs
3%
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3.8.2. Coordinació tecnològica i serveis informàtics

Les tasques relacionades amb el suport tecnològic i els serveis informàtics
de consum intern de l’Agència les havia desenvolupat durant el 2006 la
Coordinació de Tecnologies i Seguretat de la Informació.

Durant el 2007, amb l’objectiu d’adaptar la denominació de l’àrea a les seves
noves responsabilitats derivades de l’execució dels Plans d’Auditoria i Control
d’Ofici, es va passar a anomenar Àrea de Coordinació d’Auditoria i Seguretat
de la Informació.

Les tasques derivades del suport tecnològic i del consum intern de serveis
informàtics s’han desenvolupat, com és habitual des que es va crear
l’Agència, en dos sentits:

— El suport de caràcter tècnic, especialitzat en sistemes informàtics, segu-
retat de la informació i auditoria, que s’ha adreçat a aportar a la resta d’à-
rees de l’Agència criteris d’actuació de caràcter tècnic on ha estat neces-
sari: suport tècnic en informes i recomanacions de l’Assessoria Jurídica,
suport a les actuacions d’investigació derivades de la inspecció i, en
general, suport de caràcter tècnic a la Direcció i a la Secretaria General,
especialment en el servei de consultoria fet per l’Agència.

— El manteniment de les infraestructures tècniques de l’Agència i dels sis-
temes d’informació existents, juntament amb el disseny i la implantació de
noves infraestructures o sistemes d’informació.

Respecte d’aquest segon conjunt d’actuacions, cal destacar les tasques
següents:

— Manteniment i suport tècnic de les infraestructures de la xarxa d’àrea
local, estacions de treball, telecomunicacions, telefonia i sistemes de vide-
oconferència de l’Agència.

— Manteniment i explotació de les infraestructures i les aplicacions del sis-
tema d’informació del Registre de Protecció de Dades de Catalunya i
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suport a la implementació de noves funcionalitats, especialment les deri-
vades de l’intercanvi d’informacions amb altres plataformes (NOTA, publi-
cació al portal, programari d’ajut, etc.).

— Direcció del projecte de definició de requeriments tècnics i funcionals
del sistema d’informació per a la gestió dels expedients sancionadors
i de tutela de drets, i per a la gestió dels Plans d’Auditoria i Control
d’Ofici.

— Direcció i coordinació del Pla director de seguretat de l’Agència.
— Suport al manteniment i a l’explotació de les infraestructures i les aplica-

cions dels sistemes de publicació a Internet (portal http://www.apd.cat) i,
en especial, a la revisió de la seguretat dels llocs web.

— Definició del projecte i el disseny de la solució de protecció dels actius
físics i lògics de l’Agència basat en l’ús de targetes intel·ligents i signa-
tura electrònica.

3.8.3. Gestió economicoadministrativa

En compliment del que preveu l’article 11.2 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 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2007 i va quedar integrat a la secció específica 07. 

A 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. 
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PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2007

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT VARIACIONS DE CRÈDIT PRESSUPOST FINAL IMPORT EXECUTAT % EXECUTAT
Capítol I 1.460.807,22 1.460.807,22 1.309.764,49 89,50
Capítol II 1.344.490,93 100.000,00 1.444.490,93 1.144.602,68 79,17
Capítol IV 139.050,00 139.050,00 110.898,53 79,75
Capítol VI 317.348,15 –100.000,00 217.348,15 103.204,48 47,48
Total 3.261.696,30 3.261.696,30 2.668.470,18 81,72

Imports expressats en euros.

D’acord amb el que preveu la Llei 4/2007, de 4 de juliol, 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. En
aquest sentit, s’ha fet una modificació pressupostària que ha 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. 

Aquest 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. Així, a hores d’ara ja s’han fet la major part
de les inversions en sistemes informàtics de gestió, però ha augmentat la des-
pesa corrent en manteniment d’aquests sistemes, motiu pel qual ha estat
necessari reequilibrar la despesa per mitjà d’aquest expedient de transfe-
rència. 

D’altra banda, i amb relació a les propostes de despesa i contractes trami-
tats, a l’article 11.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, s’estableix que el règim
jurídic de contractació de l’Agència està sotmès a allò que estableix la legis-
lació sobre contractes de les administracions públiques; en el mateix sentit,
l’article 12.2 de l’Estatut de l’Agència hi afegeix que, en matèria de contrac-
tació, l’òrgan de contractació és el director o la directora, que pot delegar les
seves facultats en el secretari general per adjudicar i formalitzar els contrac-
tes menors de consultoria, assistència i serveis. 
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Al llarg de l’any 2007 es van tramitar 84 propostes de despesa, 65 de les
quals corresponen al capítol II, relatiu a les despeses de béns i serveis
corrents; 4 al capítol IV, sobre transferències corrents, i 15 al capítol 6, rela-
cionat 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 Subminis-
traments, especialment pel que fa a la contractació de serveis informàtics,
tant si implicaven l’adquisició de maquinari com si no ho feien. 

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 en xarxa, i comunicacions i altres serveis d’atenció i gestió d’ins-
tal·lacions de les TIC. Així mateix, també s’han contractat els serveis de con-
figuració de xarxa dels sistemes de videoconferència i documentació de l’e-
lectrònica de xarxa, així com els mòduls necessaris per a l’equipament de
videoconferència que es va adquirir l’exercici anterior. 

S’han tramitat un total de 30 propostes de despesa relacionades amb la pres-
tació o l’adquisició de serveis o material informàtic, 22 a càrrec del capítol II
i 8 a càrrec del capítol VI del pressupost. 

Pel que fa a les actuacions més destacables en matèria de contractació, cal
destacar l’important esforç encaminat a actualitzar el Registre de Protecció de
Dades de Catalunya, així com les actuacions prèvies per tal de dur a terme un
pla director de seguretat per a l’Agència. També cal destacar les reformes fetes
a les plantes setena i vuitena per raó de l’increment de mitjans personals. 

Cal esmentar també l’edició de la publicació Estudis de la protecció de dades
de caràcter personal en l’àmbit de la salut i l’adjudicació de beques de
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col·laboració i recerca en matèria de protecció de dades de caràcter perso-
nal, adreçades a estudiants dels últims cursos i llicenciats recents; així com
l’adjudicació d’ajuts d’especialització i recerca en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, adreçades a professorat universitari.

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 a l’article 10.3 de l’Estatut de l’Agència. 

En compliment d’aquest mandat, l’Agència ha estat sotmesa semestralment
al control financer de la Intervenció General del Departament d’Economia i
Finances. Tant l’informe del primer semestre com el del segon semestre de
l’exercici 2007 consideren que la gestió duta a terme ha estat eficaç i ajus-
tada a la normativa reguladora de les finances públiques, sense que la
Intervenció hi hagi inclòs cap recomanació específica.

3.8.4. Arxiu

L’objectiu de l’Arxiu de l’Agència Catalana de Protecció de Dades és orga-
nitzar els documents generats o rebuts en l’exercici de les seves funcions. Al
llarg del 2007 l’arxiu ha consolidat les tasques iniciades l’any anterior en els
aspectes següents:

— La creació d’un manual de gestió de la documentació en el qual, en vuit
capítols, s’informa del marc normatiu, del que és un sistema de gestió docu-
mental, del quadre de classificació, de l’arxivament, la codificació i l’orde-
nació dels documents i la senyalització dels expedients, de la transferèn-
cia, de la consulta i el préstec dels documents, i de l’avaluació documental.

— Suport a les diferents àrees de l’Agència pel que fa al coneixement i l’a-
plicació de tècniques i mètodes d’organització dels documents que ges-
tionen en la fase activa. En aquest sentit, es treballa per organitzar un curs
per a la formació del personal. 
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— Anàlisi dels circuits documentals i dels procediments, és a dir, de les ope-
racions i com se succeeixen per obtenir un resultat, que, una vegada ana-
litzats i consensuats amb les àrees, configuraran el manual dels procedi-
ments de l’Agència.

Amb relació a l’equipament, cal destacar que s’està habilitant un espai d’ar-
xiu per poder-hi instal·lar armaris i així tenir la documentació en bones con-
dicions i degudament descrita i controlada.

3.8.5. Grup d’Organització, Modernització, Comunicació i Formació

A la reunió de directors de les agències de protecció de dades que va tenir
lloc al començament de l’any 2007 es va acordar constituir diversos grups
de coordinació entre les àrees de les respectives agències. En aquest sen-
tit, i pel que fa a les matèries corresponents a les secretaries generals res-
pectives, es va constituir el Grup d’Organització, Modernització, Comunicació
i Formació, coordinat per l’Agència Basca de Protecció de Dades. Els objec-
tius d’aquest grup es van concretar en l’intercanvi d’informació i la col·labo-
ració conjunta en totes les activitats que, per les seves pròpies característi-
ques, ho fessin possible, tenint en compte les diferències entre les
institucions. 

Així doncs, al llarg de l’any 2007 es van mantenir tres reunions de treball, dues
presencials i una per videoconferència, en les quals es van concretar dife-
rents actuacions, com ara la implantació i la coordinació d’un sistema de
comunicació entre agències per videoconferència que pogués utilitzar tant
aquest grup com els de les altres àrees, l’estandardització de models de noti-
ficacions, l’elaboració de material comú i la preparació d’activitats publicità-
ries i formatives conjuntes. Fruit d’aquest grup de treball va ser també la coor-
dinació de la presència conjunta de les quatre agències a Tecnimap, que
aquest any es va celebrar al mes de novembre a Gijón, on es va disposar
d’un espai comú des del qual es va fer difusió del dret a la protecció de dades
de caràcter personal. 
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4. 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 ajuntament
referent a la protecció de les dades personals i el dret d’accés 
a un expedient administratiu 

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un decret del
tinent d’alcalde d’un ajuntament pel qual se sol·licita el parer de l’Agència
amb relació a l’obligació d’exhibir a qualsevol persona un expedient admi-
nistratiu d’obres ja tancat, relatiu a la construcció d’un autòdrom, i, davant una
possible resposta afirmativa, la menció expressa de quina documentació en
concret ha de comprendre aquesta exhibició de l’expedient a tercers.

Analitzades la petició i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent: 

I

La petició de consulta exposa amb deteniment els diferents tràmits procedi-
mentals als quals es va sotmetre l’expedient administratiu d’obres, entre els
quals ens interessa destacar el tràmit d’informació pública de l’expedient, el
projecte tècnic d’autòdrom i els tres escrits d’al·legacions que van presentar
dos veïns del municipi i el cap d’un grup municipal, tots tres de contingut simi-
lar, segons es desprèn de la còpia de l’expedient que se’ns ha tramès, basant
les al·legacions formulades únicament en l’absència de l’informe d’avaluació
d’impacte ambiental a l’expedient, sense que s’esmentin circumstàncies per-
sonals com a fonament de les al·legacions dels particulars.

L’estudi d’impacte ambiental, juntament amb la separata corresponent a la
construcció de l’autòdrom, es va sotmetre al tràmit d’informació pública i no s’hi
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van presentar al·legacions. Més endavant, el departament de l’Administració
pública competent en matèria de medi ambient va formular una declaració
d’impacte ambiental favorable al projecte de construcció d’un autòdrom i es
va aprovar definitivament el projecte per a la instal·lació de l’autòdrom per l’òr-
gan administratiu competent en matèria d’urbanisme. Per decret de l’Alcaldia,
es va resoldre concedir la llicència per construir l’autòdrom condicionada al
compliment de les condicions establertes per executar les obres i per iniciar
les activitats, sense que ens consti que els mateixos veïns o terceres persones
presentessin altres al·legacions durant altres fases del procediment.

Sí que es menciona, a la relació d’antecedents, que la institució que super-
visa l’actuació de l’Administració pública va intervenir en la tramitació de l’ex-
pedient de les obres, sembla que per raó d’una queixa presentada per un
dels veïns que va presentar al·legacions a la primera fase d’informació
pública, sense que s’incloguin els documents acreditatius a l’expedient tra-
mès per l’Ajuntament, queixa que més endavant es va tancar degudament. 

Finalment, al final del novembre del 2006 dos veïns del municipi, en qualitat
de propietaris d’una finca veïna, van presentar un escrit a l’Ajuntament en el
qual sol·licitaven veure l’expedient de construcció de l’autòdrom i, a l’empara
de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, en què es regulen els drets d’accés a la
informació en matèria de medi ambient, que se’ls facilités tota la informació
relativa a aquest tema. 

Arran d’aquesta petició d’accés, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament sol·licita
el parer d’aquesta agència amb relació a l’obligació de facilitar l’accés a
aquest expedient d’obres i la concreció de la documentació que, si corres-
pon, s’ha de mostrar.

II

En primer lloc, a fi d’analitzar la consulta que se’ns ha plantejat, formularem
unes consideracions generals sobre el dret d’accés a la informació de les
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administracions públiques o el dret d’accés a arxius i registres, a fi de con-
textualitzar el marc jurídic que hem de tenir en compte amb relació a la pro-
tecció de dades de caràcter personal. 

En el supòsit que planteja l’Ajuntament coincideixen dos drets sobre un
mateix objecte, que en aquest cas concret és l’expedient de la llicència d’o-
bres per construir un autòdrom: el dret a accedir i conèixer la documentació
que integra l’expedient i el dret a la protecció de 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, com veurem, segons el cas de què es tracti. 

D’una banda, la Directiva 95/46/CE, en matèria de protecció de dades per-
sonals, en el Considerant 72 ja autoritza, expressament, que es tingui en
compte el principi 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 evi-
dent i es posa de manifest en els textos jurídics i els supòsits pràctics mol-
tes 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. 

En l’àmbit europeu es discuteix sobre si el dret a accedir a documents públics
té naturalesa de dret fonamental, tal com està regulat actualment, tot i que el
Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees ha resolt a favor
de donar l’accés més ampli possible dels ciutadans a la informació des de
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la perspectiva d’enfortir el caràcter democràtic de les institucions i la con-
fiança del públic en l’Administració. Expressament, assenyala el fet que no
és necessari que el públic al·legui raons o fonaments per accedir a la infor-
mació que sol·licita. D’acord amb aquest criteri, no s’han d’argüir motivacions
concretes o particulars per sol·licitar l’accés a la documentació de les insti-
tucions de la Unió. Així mateix, el tractat pel qual s’estableix la Constitució
Europea preveu en dos preceptes diferents el dret d’accés als documents.
En primer lloc, a l’article 50 de la primera part del tractat, que equival a l’ar-
ticle 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 documentació és un dels integrants de la Carta de Drets
Fonamentals que, com a part II, s’incorpora íntegrament en el Tractat.

Estrictament, el dret d’accés a la informació de les administracions públiques
i el dret a la protecció de dades de caràcter personal són drets que cal pro-
tegir 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 manifesta en aquest sentit, tot i que ens
els supòsits en què es puguin invocar tots dos cal analitzar quins són els béns
i els interessos implicats per fer-ne una valoració adequada. 

La regulació de l’accés a la documentació administrativa a la Constitució
espanyola se situa en el marc dels principis que regeixen l’actuació admi-
nistrativa. La regulació existent actualment del dret d’accés, als articles 35 i
37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, es dicta d’acord
amb el que disposa 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. L’accés, dins la normativa espan-
yola vigent, està condicionat a l’acreditació d’un interès legítim, d’una manera
més restrictiva que la que s’estableix en altres països de la Unió Europea.
En l’ordenament espanyol manca una regulació específica en matèria d’ac-
cés a la informació del servei públic que analitzi específicament el tema de
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la difusió de la informació a través d’Internet, l’accés que hi pot tenir qual-
sevol persona o la comunicació d’aquesta informació pels mitjans de docu-
mentació.

En termes generals, doncs, la juxtaposició del dret a la protecció de dades
personals i del 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 que
correspon als tribunals constitucionals, la ponderació 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 vetllar pel respecte de tots dos. 

III

Una vegada contextualitzada la relació entre el dret d’accés a la documen-
tació de les administracions públiques, en termes generals, i el dret a la pro-
tecció de dades de caràcter personal, cal cenyir-nos a les especificitats que
regeixen la relació entre tots dos drets quan ens ocupem de matèria mediam-
biental. 

La regulació dins l’ordenament espanyol del dret d’accés a la Llei 30/92, de
26 de novembre, s’ha vist superada, en l’àmbit de la protecció del medi
ambient, per una normativa més garantista i que reconeix uns drets d’infor-
mació importants a tota persona per raó de la sensibilitat i la rellevància de
la matèria. Com a transposició de les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE i
norma que permet assumir dins l’ordenament jurídic espanyol els compromi-
sos que implica la ratificació de l’any 2004 del Conveni de la Comissió
Econòmica per a Europa de les Nacions Unides sobre accés a la informació,
la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en
matèria de medi ambient, conegut com a Conveni d’Aarhus, de 25 de juny
de 1998, recentment es va aprovar la Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula
els drets esmentats. 
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Aquesta llei reconeix a l’article 1.1.a el dret a accedir a la informació ambien-
tal en poder de les autoritats públiques o d’altres subjectes que la posseei-
xin en nom seu, i a l’apartat 2 del mateix article disposa que la llei «garanteix
igualment la difusió i la posada a la disposició del públic de la informació
ambiental, de manera progressiva i amb el grau d’amplitud, de sistemàtica i
de tecnologia més ampli possible». 

L’article 3.1 assenyala amb més amplitud els drets que comprèn l’exercici del
dret d’accés a la informació ambiental, i el títol II determina les obligacions que
comporta aquest dret per a les autoritats públiques i altres obligacions de difu-
sió de la informació ambiental, en termes generals. Així mateix, al capítol III
d’aquest títol II s’estableixen les normes que regeixen el procediment d’accés
a la informació després d’haver sol·licitat prèviament amb menció expressa els
terminis i les formes de petició i de resposta. En concret, es preveu un termini
d’un mes com a màxim per facilitar al sol·licitant la informació. L’article 13
regula les excepcions a l’accés, entre les quals correspon esmentar la prevista
a l’apartat 2.f, que permet denegar la informació si la seva revelació pot afec-
tar negativament el caràcter confidencial de les dades personals tal com es
regulen a la LOPD, sempre que la persona interessada a la qual concerneixin
no n’hagi consentit el tractament o la revelació. S’estableix expressament que
aquestes excepcions s’han d’interpretar de manera restrictiva i que, a aquests
efectes, es compararà en cada cas concret l’interès públic que s’atén amb la
divulgació i l’interès públic que s’atén amb la denegació. 

Tal com es posava de manifest al punt anterior d’aquest dictamen, sempre
que concorrin dos interessos o béns protegits cal ponderar-los segons el cas
concret. Es considera que l’accés a la informació mediambiental es pot veure
restringit o limitat quan impliqui una afectació de les dades especialment pro-
tegides o sensibles que puguin constar a l’expedient, com ocorreria si a les
al·legacions presentades pels veïns es fessin constar, per exemple, dades
relatives a la salut o altres de les que s’enumeren a l’article 7 de la LOPD.
Una interpretació extensiva del concepte de confidencialitat privaria l’accés
a qualsevol expedient administratiu, ja que majoritàriament hi consten dades
personals de terceres persones. 
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Tenint en compte que la mateixa LOPD preveu a l’article 11.2 que no és
necessari el consentiment per a la cessió de dades personals quan aquesta
està prevista per una norma amb rang de llei, i una vegada analitzada la nor-
mativa que regula l’accés a la informació de les administracions públiques,
concretament la normativa reguladora de l’accés a la informació mediam-
biental, res no sembla que impedeixi o restringeixi l’accés dels veïns del
municipi a l’expedient administratiu relatiu a les obres de l’autòdrom del
municipi. 

Cal tenir en compte, així mateix, la vigent regulació estatutària dels drets i els
deures amb relació al medi ambient que recull l’article 27 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i que a l’apartat tercer reconeix que «totes les per-
sones tenen dret a accedir a la informació mediambiental de què disposen
els poders públics. El dret d’informació només es pot limitar per motius d’or-
dre públic justificats, en els termes que estableixen les lleis». L’article 31 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu el dret a la protecció de dades de
caràcter personal, i els dota tots dos de les garanties que corresponen al con-
junt dels drets estatutaris i previstos al capítol IV del títol I, fet que exigeix la
necessitat de ponderar, cas per cas, els drets que cal atendre quan conco-
rren en un mateix supòsit. 

L’accés a la informació ha de comprendre, doncs, tota la documentació que
integra l’expedient administratiu esmentat, sense que de la documentació
que se’ns ha tramès es desprengui la concurrència de cap de les excepcions
que preveu la normativa, però sense perjudici que una anàlisi detallada de
l’expedient complet, amb la corresponent documentació tècnica que hi
manca, permeti detectar l’existència d’un altre interès públic o bé jurídic pro-
tegit que requereixi una limitació o una restricció de l’accés que sol·liciten els
veïns del municipi. Aquesta anàlisi detallada de la documentació correspon
a l’òrgan administratiu competent de l’ens local, sense que l’Agència pugui
resoldre la casuística del cas concret. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, amb relació a la consulta for-
mulada per l’Ajuntament, s’arriba a les següents
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Conclusions

La normativa de protecció de dades de caràcter personal estableix que la
cessió de dades no requereix el consentiment de la persona afectada quan
estigui prevista per una norma amb rang de llei, i l’actual normativa vigent en
matèria d’accés a la documentació de les administracions públiques, con-
cretament en matèria d’accés a la informació mediambiental, legitima l’accés
de tota persona a la informació relativa al medi ambient en poder de les auto-
ritats públiques o d’altres subjectes en el seu nom, sense que estiguin obli-
gats a declarar un interès determinat. 

De la documentació tramesa i de l’exposició dels fets per l’Ajuntament no
sembla desprendre’s que hi concorrin les excepcions a l’accés que es refe-
reixen a la confidencialitat de les dades de caràcter personal, ja que no sem-
bla que hi hagi informació de naturalesa sensible en el contingut de l’expe-
dient d’obres de l’autòdrom del municipi, sense perjudici que una anàlisi
detallada de l’òrgan competent valori la necessitat d’un tercer interès o bé
objecte de protecció. 

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
referent a la naturalesa de les dades de caràcter personal i la seva
possible comunicació a un partit polític

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcalde d’un ajuntament en el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb rela-
ció a la consideració de dades personals de determinades dades relatives a
persones empadronades i no empadronades al municipi, així com sobre la
possibilitat de comunicar aquestes dades a un partit polític determinat.

Analitzades la consulta i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:
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I

La consulta plantejada es genera a partir de la petició d’un partit polític que
sol·licita de l’Ajuntament determinades dades de persones empadronades i
no empadronades al municipi. En concret, se sol·licita el nom, els cognoms
i l’adreça d’aquestes persones, atès que es vol enviar informació als veïns
del municipi.

Arran d’aquesta petició, la consulta de l’Ajuntament es desglossa en tres pre-
guntes, que requereixen un tractament diferenciat. En primer lloc, es pregunta
si el nom, els cognoms i l’adreça dels veïns del municipi que consten al padró
tenen la consideració de dades personals. En segon lloc, si les mateixes
dades de les persones amb segona residència al municipi tenen caràcter de
dades personals. Finalment, es consulta si es pot accedir a la petició feta per
l’entitat sol·licitant als efectes d’accedir a la informació esmentada.

La primera qüestió que cal resoldre és la naturalesa jurídica de les dades rela-
tives al nom, els cognoms i l’adreça de determinats ciutadans (estiguin empa-
dronats o no al municipi), als efectes de la protecció que han de rebre. La
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràc-
ter personal (en endavant, LOPD) defineix a l’article 3.a les dades de caràc-
ter personal com «qualsevol informació referent a persones físiques identifi-
cades o identificables». Les dades objecte de la consulta són, per tant, a tots
els efectes, dades personals, en concret són dades identificatives de les per-
sones físiques, i, per tant, protegides per la normativa de protecció de dades
de caràcter personal. 

El mateix article 3 de la LOPD, apartat d, considera tractament de dades el
conjunt d’operacions i els procediments tècnics, de caràcter automatitzat o
no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i
cancel·lar dades, així com les cessions de dades que se’n derivin. En con-
seqüència, qualsevol tractament que faci l’Ajuntament com a responsable de
determinats fitxers o tractaments de dades d’aquestes dades de caràcter
personal queda sotmès als principis i les disposicions que es contenen en
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aquesta normativa, independentment de la naturalesa i les característiques
del fitxer de dades en què es puguin contenir les dades, és a dir, indepen-
dentment que les dades de caràcter personal objecte de consulta puguin
provenir del padró municipal o d’altres fitxers de dades.

II

Feta aquesta primera consideració, la consulta planteja una comunicació o
cessió de dades de l’Ajuntament a una entitat determinada, en aquest cas
un partit polític. El règim general de la comunicació de dades es defineix a
l’article 11.1 de la LOPD, que disposa que les dades de caràcter personal
objecte de tractament només es poden comunicar a un tercer per al compli-
ment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del
cedent i del cessionari amb el consentiment previ de la persona interessada.
Així doncs, la norma general exigeix, perquè hi hagi una cessió de dades per-
sonals, que les persones afectades hi donin el seu consentiment, un con-
sentiment que no és necessari, segons precisa l’apartat 2 del mateix article
11, en determinats casos. Als efectes que ens ocupen, el consentiment no
és necessari quan la cessió està autoritzada en una llei. 

Atès que la consulta que es planteja fa referència principalment a l’accés a
determinades dades de caràcter personal del padró municipal d’habitants,
ja que es refereix als veïns empadronats del municipi, cal recordar que el
padró municipal d’habitants és la base de dades en la qual s’han d’inscriure
les persones residents en un municipi, i d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’a-
bril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), la seva finalitat consis-
teix a determinar la població del municipi, és requisit per adquirir la condició
de veí i serveix per acreditar la residència i el domicili habitual (articles 15 i
16 de la LRBRL). A més d’aquestes funcions, la Llei orgànica del règim elec-
toral general (LOREG) preveu l’elaboració del cens electoral a partir de les
dades incloses al padró, que també serveix per elaborar estadístiques ofi-
cials. En concret, la LOREG, a l’article 41, regula l’accés a dades personals
dels electors, així com a les llistes i les còpies del cens electoral, que es
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poden utilitzar exclusivament per a les finalitats previstes a la mateixa llei.
Complementàriament, el padró també pot servir per crear fitxers o registres
de població que tenen com a finalitat la comunicació dels diferents òrgans
de cada administració pública als interessats residents als territoris respec-
tius, pel que fa a les relacions juridicoadministratives derivades de les seves
competències respectives (disposició addicional segona de la LOPD).

Així doncs, el padró conté dades personals consistents en el nom i els cog-
noms, el domicili habitual, la data i el lloc de naixement, el número del docu-
ment nacional d’identitat (o, per als estrangers, la targeta de residència o el
número del document acreditatiu de la seva identitat), el certificat o el títol
escolar o acadèmic, a més de les dades que puguin ser necessàries per ela-
borar el cens electoral (article 16.2 de la LRBRL). 

Per al cas que es consulta, és especialment rellevant fer esment del principi
de qualitat (article 4 de la LOPD). D’acord amb el principi de qualitat, que s’a-
plica a qualsevol tractament de dades personals, ja sigui públic, com és el
cas del padró, com privat, les dades de caràcter personal únicament es
poden tractar per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les
quals s’han obtingut. 

Així doncs, pel que fa a determinades dades contingudes al padró municipal,
l’excepció legal a la necessitat del consentiment de les persones afectades
ve determinada per l’article 16.3 de la LRBRL esmentat, segons el qual les
dades se cediran a altres administracions públiques que ho sol·licitin sense
consentiment de les persones interessades només quan siguin necessàries
per a l’exercici de les seves competències i exclusivament per a afers en què
la residència o el domicili siguin dades rellevants. Fora d’aquests casos, i de
casos específicament habilitats per la legislació aplicable, com les cessions
a forces i cossos de seguretat (article 22 de la LOPD), cessions de dades en
matèria tributària o de recaptació (disposicions de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària) o cessions de dades a institucions i òrgans juris-
diccionals (per aplicació de l’article 11.2.d de la LOPD), entre altres, caldria
com a norma general el consentiment de les persones afectades.
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III

D’acord amb el règim previst a la LOPD per a la cessió de dades en gene-
ral, com s’ha apuntat, una de les excepcions admeses per a la comunicació
de dades personals a tercers sense el consentiment de la persona afectada
és en virtut de la corresponent habilitació legal (article 11 de la LOPD). 

Fora dels casos esmentats a l’apartat anterior d’aquest informe, hi pot haver
altres finalitats que ha d’acomplir el municipi, com ara l’exercici de les com-
petències legalment reconegudes als ajuntaments als articles 25 i 26 de la
LRBRL.

En aquest context, els membres de les corporacions locals exerceixen una
sèrie de funcions sobre la base de les competències que els atorga la legis-
lació, com a membres de la corporació que ostenten delegacions o respon-
sabilitats de gestió, o bé com a membres de determinats òrgans col·legiats
(articles 19 i següents de la LRBRL), així com funcions de control de les acti-
vitats de l’Ajuntament, amb relació a les quals tenen reconegut un dret d’ac-
cés a determinada informació. En concret, la LRBRL disposa que tots els
membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde o alcal-
dessa, o del president o presidenta, o de la Comissió de Govern els antece-
dents, les dades o les informacions en poder dels serveis de la corporació
que siguin necessaris per desenvolupar la seva funció (article 77).

Aquest dret concret d’accés a la informació es desenvolupa a les previsions
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, sobre el Reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 14
a 16). Per tant, atès que els regidors tenen atribuïda per llei la facultat de con-
sultar determinada documentació de què disposa l’Ajuntament, únicament
per a l’exercici de les funcions que els corresponen, es podria admetre un
accés a les dades del padró municipal als regidors de la corporació local
sense consentiment dels afectats. En aquest cas, les dades només es
podrien utilitzar per acomplir la finalitat concreta prevista a la norma amb rang
de llei.
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Les previsions anteriors es refereixen a l’accés dels membres de les corpo-
racions locals a determinada informació, supòsit que es regularia en els ter-
mes apuntats i que, atesa la informació de què es disposa, no és el que es
planteja en la consulta de l’Ajuntament. El cas que s’analitza fa referència a
una comunicació de dades a un partit polític, independentment que pugui
tenir regidors a la corporació local, informació que es desconeix. Pel que fa
a la comunicació de dades a un partit polític, i als efectes que preveu la
LOREG, com s’ha apuntat a l’apartat anterior d’aquest informe, cal tenir en
compte el que disposa l’article 41 d’aquesta llei respecte de l’accés a les
dades del cens electoral:

«5. Els representants de cada candidatura podran obtenir l’endemà de la pro-
clamació de candidatures una còpia del cens [...] que es podrà utilitzar exclu-
sivament per a les finalitats previstes en aquesta llei. Alternativament, els
representants generals podran obtenir en les mateixes condicions una còpia
del cens vigent dels districtes en què el seu partit, federació o coalició pre-
senti candidatures [...]».

En conseqüència, per tot el que s’ha exposat, la comunicació de dades del
padró a un partit polític per enviar informació als veïns empadronats del muni-
cipi, segons el que disposa el règim general de l’article 11 de la LOPD, reque-
riria el consentiment dels afectats, ja que, sobre la base del que s’exposa a
la consulta, la cessió de dades no sembla que s’ajusti, específicament, a
alguna de les finalitats determinades, explícites i legítimes esmentades, pre-
vistes a la normativa legal aplicable. Altrament, una interpretació extensiva de
les finalitats del padró municipal que comportés l’habilitació per obtenir les
dades del padró fora dels casos especialment previstos a la legislació apli-
cable no s’adequaria al règim general indicat de la LOPD, en connexió amb
el que disposa l’article 4 de la mateixa llei. 

Pel que fa a la consulta exposada, també es requereix a l’Ajuntament l’ac-
cés a determinades dades, en concret el nom, els cognoms i l’adreça, de
les persones que tenen la segona residència al municipi, per tant, de per-
sones no empadronades al municipi, dades que no s’inclouen en el fitxer
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públic del padró municipal, tot i que poden ser objecte de tractament en
altres fitxers de dades responsabilitat de l’Ajuntament. En aquest cas, s’a-
plica igualment el règim general de comunicació de dades previst a l’article
11 de la LOPD, i cal el consentiment dels afectats, amb l’única excepció que
consti una norma amb rang legal que habiliti la comunicació de les dades,
específicament amb relació a les dades de veïns no empadronats al muni-
cipi, sense necessitat del consentiment dels afectats. No obstant això, per
la informació de què es disposa, i per a la finalitat que s’apunta a la con-
sulta, la comunicació de dades no s’explicitaria en cap dels supòsits esmen-
tats i previstos en normes amb rang de llei, més tenint en compte que no es
pot identificar el fitxer o tractament de dades que podria generar aquesta
comunicació.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada respecte de la comunicació de dades personals del padró municipal,
s’arriba a les següents

Conclusions

Les dades identificatives objecte de la consulta s’ajusten a la definició de l’ar-
ticle 3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, que defineix les dades de caràcter personal com
«qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identifica-
bles». Aquestes dades són, per tant, a tots els efectes, dades personals, i
per tant protegides per la normativa esmentada de protecció de dades.

La comunicació de dades de caràcter personal es regeix pel règim general
establert a l’article 11 de la LOPD, segons el qual les dades objecte de trac-
tament només es poden comunicar a un tercer per acomplir finalitats direc-
tament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari
amb el consentiment previ de la persona interessada, si no és que, entre
altres, la cessió està autoritzada per una llei, i en aquest cas no és necessari
el consentiment de la persona interessada.
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El padró municipal d’habitants és un registre que es configura com una base
de dades de caràcter personal, i per tant se li aplica la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i cal tenir
en compte els principis i les disposicions que es contenen en aquesta norma.

La comunicació de dades del padró a un partit polític per enviar informació
als veïns empadronats del municipi, segons el que disposa el règim general
de l’article 11 de la LOPD, requeriria el consentiment dels afectats, ja que,
sobre la base del que s’exposa a la consulta, la cessió de dades no sembla
que ajusti, específicament, a alguna de les finalitats determinades, explícites
i legítimes previstes a la normativa legal aplicable.

Pel que fa a l’accés a les dades de les persones que hi tenen la segona resi-
dència, per tant, de veïns no empadronats al municipi, s’hi aplica igualment
el règim general de comunicació de dades previst a l’article 11 de la LOPD,
i cal el consentiment dels afectats, amb l’única excepció que consti una
norma amb rang legal que habiliti la comunicació de les dades.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
respecte de l’accés de representants sindicals a dades personals dels
funcionaris de l’ajuntament 

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcalde d’un ajuntament en el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb rela-
ció a la legitimitat de l’accés d’un representant sindical a les dades personals
dels funcionaris que treballen a l’ajuntament. 

Analitzades la petició i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Mitjançant escrit de l’alcalde d’un ajuntament es demana el parer de l’Agència
sobre l’accés d’un representant sindical a dades personals dels funcionaris
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que treballen a l’ajuntament esmentat. En concret, es considera que la peti-
ció d’informació podria entrar en contradicció amb el règim de protecció de
dades de caràcter personal dels funcionaris, i es manifesta que no es com-
prèn quina relació té amb l’exercici de les funcions sindicals. 

La petició d’informació pel representant sindical es fonamenta en l’article 10.3
de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, en els articles
62, 64 i 65 de l’Estatut dels treballadors, i en l’article 9 de la Llei 9/1987, de
12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de tre-
ball i participació del personal al servei de les administracions públiques. 

II

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant, LOPD), recull un conjunt de principis que
informen el règim de protecció de dades, entre els quals hi ha el principi de
qualitat. Aquest disposa que les dades de caràcter personal 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 fina-
litats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut (arti-
cle 4 de la LOPD).

Aquest principi informador suposa que qualsevol modificació de la finalitat a
la qual es destinen originalment les dades de caràcter personal determina
que s’hi hagi d’aplicar el règim previst a la LOPD per a la cessió o la comu-
nicació de dades de caràcter personal, per tal de respectar els principis de
finalitat i de consentiment. 

D’aquestes previsions es pot extreure que la comunicació de dades de caràc-
ter personal, sigui amb el consentiment previ de l’afectat o, com a excepció,
entre altres, habilitada per una norma amb rang de llei, se sotmet a la finali-
tat o les finalitats per a la qual s’ha legitimat la cessió. En els termes de la
consulta plantejada, l’Ajuntament no considera clar per a quina finalitat ha
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sol·licitat les dades el representant sindical, un requisit essencial per analit-
zar en tot cas la legitimitat o l’emparament d’una cessió de dades. 

La consulta planteja la pertinença d’una cessió o comunicació de dades,
que, segons disposa l’article 3.i de la LOPD, és qualsevol revelació de
dades feta a una persona diferent de la persona interessada. Per tant, l’ac-
cés del representant sindical a les dades personals dels funcionaris de l’a-
juntament queda comprès en el concepte de cessió o comunicació de
dades de caràcter personal i, per tant, sotmès a les previsions legals esta-
blertes per a la cessió de dades. Atès que els òrgans de representació són
tercers diferents dels mateixos treballadors o funcionaris, la cessió de dades
s’ha de sotmetre a les previsions del règim general 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 acomplir finalitats directament relacionades
amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment
previ de la persona interessada.
»2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari: 

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

Així doncs, la LOPD estableix determinades excepcions a la regla general,
entre les quals trobem la legitimitat de les cessions que estan previstes per
una norma amb rang de llei, supòsit en el qual no és necessari el consenti-
ment dels interessats. 

Caldrà, doncs, analitzar el marc normatiu que regula el dret d’accés a la infor-
mació pels representants dels treballadors, per tal de determinar la legalitat
de la comunicació de dades plantejada a la consulta. Si, d’altra banda, es
tractés d’una petició de dades de caràcter personal la comunicació de les
quals no estigués expressament habilitada per una norma amb rang de llei
ni per cap altra excepció de l’article 11 de la LOPD, seria necessari el con-
sentiment previ dels afectats.
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III

Pel que fa a l’anàlisi del marc jurídic aplicable al supòsit que es planteja, cal
atendre les previsions de l’Acord regulador de les condicions de treball dels
funcionaris de l’Ajuntament (en endavant, l’Acord), que se cita expressament
a la sol·licitud d’accés a les dades personals pel representant sindical. Així,
l’article 1, que estableix la prelació normativa, disposa que les normes de
l’Acord regulen les condicions de treball del personal funcionari que presta
serveis per a l’Ajuntament, i, amb relació a tot allò que no es recull, ni es pre-
veu, ni es resol en aquest Acord, s’hi aplicaran les disposicions legals que
dicti l’Estat o la comunitat autònoma pel que fa a les seves competències i
als reglaments de funcionament dels diferents col·lectius quan s’hagin ela-
borat vàlidament entre la corporació i la representació legal dels treballadors. 

L’article 9 de l’Acord disposa que els delegats de personal tenen, a més a
més de les competències recollides a la Llei 9/1987, de 12 de maig, d’òrgans
de representació, i d’aquelles altres que de forma expressa s’esmenten a
l’Acord, la competència, entre altres, de «rebre informació de tots els afers
del personal». No obstant això, aquesta formulació s’ha de concretar, tal com
es desprèn de l’article 1 de l’Acord, amb el que preveuen les corresponents
normes legals a l’empara de les quals s’ha dictat l’Acord regulador de les
condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament.

Així doncs, atesa la remissió que formula el mateix Acord, cal assenyalar que
la normativa reguladora dels drets d’informació dels representants dels tre-
balladors i els funcionaris figura, entre altres, al Reial decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors,
a la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), i a la Llei
9/1987, de 12 de juny, ja esmentada.

Efectivament, tal com es recorda a l’escrit de sol·licitud de la informació del
representant sindical en aquest cas, l’Estatut dels treballadors, als articles 64
i 65, estableix les competències dels representants dels treballadors i con-
creta la informació que aquests han de rebre per tal d’exercir les tasques de
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vigilància del compliment de les normes vigents en matèria laboral. En con-
cret, a l’article 8.3.a estableix que s’ha de lliurar a la representació legal dels
treballadors una còpia bàsica de tots els contractes que s’hagin de celebrar
per escrit, amb algunes excepcions, amb la finalitat de comprovar l’adequa-
ció del contingut del contracte a la legalitat vigent. 

L’accés dels representants dels treballadors a la còpia bàsica dels contrac-
tes i, consegüentment, a determinades dades personals dels treballadors,
s’estableix als efectes que aquests puguin exercir la competència de vigi-
lància i control del compliment de la normativa laboral aplicable per l’empre-
sari i envers els treballadors, tasca per a la qual el legislador ha considerat
necessari l’accés a determinades dades de caràcter personal. Aquests drets
d’informació dels representants dels treballadors s’estenen als delegats sin-
dicals en virtut de l’article 10.3 de la Llei orgànica de llibertat sindical.

Efectivament, el marc legal aplicable atribueix als representants dels treba-
lladors determinades funcions per a l’exercici de les quals els correspon un
dret d’informació. Aquest dret, però, en la mesura que constitueix una excep-
ció a l’exercici del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter per-
sonal i a la regla general del consentiment previ del titular, no es pot inter-
pretar de forma extensiva i sense una base legal expressa. Cal, doncs,
determinar si existeix aquesta base legal expressa per habilitar la comuni-
cació de dades que sol·licita el representant sindical en el cas que s’examina.

IV

En concret, el representant sindical sol·licita que se li lliuri una relació nomi-
nal, per mesos, departament, lloc de treball que ocupa i grup al qual pertany,
de les hores extres i les nocturnitats fetes, durant tot l’any 2006, dels funcio-
naris de l’Ajuntament, sense que sigui necessari reflectir-hi les quantitats eco-
nòmiques individuals, però sí les del departament i l’àrea, així com la relació
de les quantitats percebudes pels funcionaris en concepte de complement
de productivitat. 
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En primer lloc, pel que fa a les hores extres i les nocturnitats, l’article 14 de
l’Acord estableix que «els representants del personal seran informats de les
gratificacions per serveis extraordinaris als empleats públics de la corpo-
ració».

Entre aquestes gratificacions hi ha les hores extraordinàries i les hores noc-
turnes, les característiques de les quals es descriuen en aquest article, sense
especificar cap altra consideració respecte de la manera de donar aquesta
informació. L’Acord fa referència a una comunicació d’informació genèrica,
sense que s’especifiqui que aquesta informació s’ha de vincular a persones
concretes, és a dir, no es concreta en les previsions de l’Acord que la infor-
mació relativa a les hores extres i a les hores nocturnes s’hagi de donar vin-
culada als funcionaris.

D’acord amb les previsions legals que habiliten les funcions i les competèn-
cies del representant sindical detallades anteriorment en aquest informe, es
considera en aquest cas concret que, d’acord amb la LOPD, aquestes pre-
visions no especifiquen amb caràcter general que s’hagin de cedir les dades
dels funcionaris públics que fan referència a les hores extraordinàries i les
hores nocturnes. D’altra banda, el representant sindical no ha acreditat la
necessitat d’obtenir nominalment aquestes dades per tal de poder dur a
terme les funcions de vigilància i control del compliment de la normativa labo-
ral aplicable per l’empresari. En conseqüència, les funcions del representant
sindical, en principi, s’han de desenvolupar sense la necessitat de fer una
cessió total i completa d’aquestes dades, amb l’excepció que els treballadors
hi haguessin donat el seu consentiment, i això derivat del fet que, amb caràc-
ter general, aquesta cessió de dades no es recull específicament, tal com
sol·licita el representant sindical, ni a l’Estatut dels treballadors ni a la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les con-
dicions de treball i participació del personal al servei de les administracions
públiques. 

Per tant, en aquest cas la comunicació de dades de caràcter personal per
l’Ajuntament, seguint el règim aplicable de l’article 11 de la LOPD, atès que
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no està prevista per una norma amb rang de llei, en el cas que no hi consti
el consentiment dels interessats, es podria dur a terme mitjançant la cessió
al representant sindical de la informació degudament dissociada, d’acord
amb el procediment definit a l’article 3.f de la LOPD, que portaria a un trac-
tament de dades personals de manera que la informació que s’obtingui no
es pugui associar a una persona identificada o identificable. En el cas que la
informació no es pugui dissociar, és a dir, desvincular del funcionari a qui fa
referència, i atenent la finalitat per a la qual s’han sol·licitat les dades, caldria
comptar amb el consentiment dels interessats, a partir del que disposa el
règim general de l’article 11 de la LOPD, atès que no hi ha previsió en una
norma amb rang legal que habiliti la comunicació de dades excloent-ne el
consentiment de la persona afectada. 

Fetes aquestes valoracions, en referència a la periodicitat amb què la infor-
mació sol·licitada s’hauria de posar a la disposició del representant sindical,
la normativa laboral aplicable al cas concret no conté una previsió específica
pel que fa a la freqüència de lliurament. D’altra banda, des de l’àmbit d’apli-
cació del règim de comunicació de dades de caràcter personal, no hi ha cap
impediment perquè la informació es lliuri mensualment o bé en períodes
superiors. En qualsevol cas, cal atendre el principi de proporcionalitat i valo-
rar conjuntament les necessitats dels representants dels treballadors per a l’e-
xercici de les funcions i les competències que els són atribuïdes, i les neces-
sitats organitzatives de l’ens local en qüestió. 

En segon lloc, pel que fa a aquest complement de productivitat, tant la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, com
la Llei 9/1987, de 12 de juliol, esmentada anteriorment, disposen que els
representants sindicals tenen facultat per assabentar-se de les quantitats per-
cebudes per cada funcionari com a complement de productivitat. 

En concret, l’article 9 de la Llei 9/1987 disposa que les juntes de personal i
els delegats de personal (òrgans específics de representació dels funciona-
ris públics, segons disposa l’article 4 de la mateixa llei), tenen determinades
facultats, entre les quals hi ha les següents:
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«4. Estar-ne assabentats i ser escoltats en les qüestions i les matèries
següents:

»[...]

»c) Quantitats que percebi cada funcionari per complement de producti-
vitat.»

El marc normatiu aplicable preveu, per acomplir les finalitats legítimes dels
representants dels treballadors, una comunicació de la informació relativa al
complement de productivitat vinculada a cada funcionari. Per tant, la cessió
per l’Ajuntament de les dades personals que fan referència, en concret, al
complement de productivitat als representants sindicals està habilitada per
l’excepció prevista a l’article 11.2.a de la LOPD, segons la qual es fa una
excepció respecte del consentiment de l’afectat per dur a terme la cessió
quan hi ha una llei o una norma amb rang de llei que l’habilita.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada per l’Ajuntament, s’arriba a les següents

Conclusions 

Que l’accés del representant sindical a informació relativa als funcionaris de
l’Ajuntament que contingui dades de caràcter personal s’entén cessió o
comunicació de dades en els termes establerts per la Llei orgànica de pro-
tecció de dades de caràcter personal i, per tant, sotmesa al règim que
expressament aquesta llei disposa a l’article 11. 

Que la comunicació de dades de caràcter personal, sigui amb el consenti-
ment previ de l’afectat o, com a excepció, habilitada per una norma amb rang
de llei, està sotmesa en tot cas a la finalitat o a les finalitats legítimes per a
les quals el marc jurídic aplicable ha previst la comunicació.
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Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament respecte
del moviment internacional de dades personals del padró municipal

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un
ajuntament en el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb relació a la pos-
sibilitat de cedir a determinades administracions públiques estrangeres, a tra-
vés dels seus consolats, determinades dades personals contingudes en el
padró municipal d’habitants.

Analitzades la petició i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Mitjançant escrit, l’Ajuntament demana el parer de l’Agència sobre la possi-
bilitat de comunicar dades contingudes en el padró municipal que sol·liciten
els consolats estrangers a la ciutat, els quals fan de mitjancers amb les admi-
nistracions públiques de l’estat corresponent. En particular, la comunicació
es referiria a la dada relativa al domicili, i es fonamenta, d’una manera genè-
rica, en el fet que les administracions que sol·liciten les dades a través dels
consolats poden estar gestionant un expedient en què la dada del domicili a
la ciutat és rellevant.

En concret, la consulta fa esment de l’article 16.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’a-
bril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), que estableix la possi-
ble cessió de dades a altres administracions públiques, sense fer distinció
de si aquestes administracions han de ser espanyoles o no. Es constata en
la consulta que actualment la declaració del fitxer del padró no preveu la ces-
sió internacional de dades.

II

La consulta planteja la possibilitat d’una comunicació de dades als consolats
estrangers en què els cessionaris finals serien administracions públiques dels
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estats corresponents per tramitar expedients en els quals és necessari saber
el domicili dels afectats, administracions públiques i expedients sobre els
quals no s’aporta més informació en la consulta. 

Als efectes de la normativa relativa al dret a la protecció de dades, i fent una
aproximació general a les comunicacions internacionals de dades, cal apun-
tar que el règim jurídic regulador del moviment internacional de dades es
regeix, en el nostre àmbit europeu, pel principi general contingut a l’article 25.1
de la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre
de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en allò que fa refe-
rència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, segons el qual la transferència a països tercers de dades de caràcter
personal únicament es pot fer quan, sense perjudici del compliment de les dis-
posicions de dret nacional adoptades d’acord amb la resta de disposicions d’a-
questa directiva, el país de què es tracta garanteix un nivell de protecció ade-
quat. Del mateix text de l’article 25 esmentat es dedueix que la referència es
fa a transferències de dades de caràcter personal a països que no són mem-
bres de la Unió Europea. En el mateix sentit, el Considerant 9 de la mateixa
directiva constata la «protecció equivalent que resulta de l’aproximació de les
legislacions nacionals», en referir-se als països membres de la Unió Europea.

En connexió amb aquestes previsions, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD),
regula el moviment internacional de dades als articles 33 i 34, que establei-
xen el règim jurídic al qual s’han de sotmetre les transferències internacio-
nals de dades. 

La norma general prevista a l’article 33 de la LOPD disposa el que segueix:

«1. No es poden fer transferències temporals o definitives de dades de
caràcter personal que hagin estat objecte de tractament o s’hagin reco-
llit per sotmetre-les al tractament esmentat amb destinació a països que
no proporcionin un nivell de protecció equiparable al que presta
aquesta llei, llevat que, a més a més d’haver-se observat el que disposa
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aquesta llei, s’obtingui l’autorització prèvia del director de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, que només la pot atorgar si s’obte-
nen les garanties adequades.»

L’apartat segon d’aquest mateix article estableix els criteris que cal tenir en
compte per avaluar el caràcter adequat del nivell de protecció que ofereix el
país destinatari de les dades de caràcter personal.

No obstant això, cal tenir en compte, per al cas que ens ocupa, que l’article
34 de la LOPD defineix una sèrie d’excepcions a aquest règim general, és a
dir, preveu excepcions a la necessitat d’examinar el nivell de protecció equi-
parable o d’obtenir l’autorització preceptiva. Atès que a la consulta es fa
esment, específicament, de la petició de comunicació de dades del padró
municipal per dos països membres de la Unió Europea, cal tenir en compte
l’article 34.k de la LOPD, segons el qual el que disposa l’article 33 no és apli-
cable «quan la transferència té com a destinació un estat membre de la Unió
Europea, o un estat respecte del qual la Comissió de les Comunitats
Europees, en l’exercici de les seves competències, ha declarat que garan-
teix un nivell de protecció adequat». 

Vist que en el cas que es consulta es pot aplicar l’excepció de l’article 34.k, ja
que se sol·licita una cessió de dades personals relatives al domicili de perso-
nes sense determinar a administracions públiques de dos estats membres de
la Unió Europea, no seria necessari l’examen previ per obtenir l’autorització
corresponent, que preveu l’article 33 de la LOPD esmentat, tot i que, evident-
ment, sempre és preceptiu el compliment dels principis i les obligacions que
exigeix la legislació de protecció de dades, com s’examinarà a continuació.

III

Atès que la consulta fa referència a la possibilitat de comunicar determina-
des dades de caràcter personal del padró municipal d’habitants, cal recor-
dar breument quin és el règim aplicable al padró municipal.
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El padró és la base de dades en què s’han d’inscriure les persones residents
en un municipi, i, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL), la seva finalitat consisteix a determinar la
població del municipi, és requisit per adquirir la condició de veí i serveix per
acreditar la residència i el domicili habitual (articles 15 i 16 de la LRBRL). A
això cal afegir, complementàriament, que el padró també pot servir per crear
fitxers o registres de població que tenen com a finalitat la comunicació dels
diferents òrgans de cada administració pública amb els interessats residents
als territoris respectius, respecte de les relacions juridicoadministratives deri-
vades de les seves competències respectives (disposició addicional segona
de la LOPD), o bé per elaborar el cens electoral, atenent el que disposa la
Llei orgànica de règim electoral general.

El padró conté dades personals, en concret el nom i els cognoms, el domi-
cili habitual, la data i el lloc de naixement, el DNI (o per als estrangers la tar-
geta de residència o el número del document acreditatiu de la seva identi-
tat), el certificat o el títol escolar o acadèmic, a més de les dades que puguin
ser necessàries per elaborar el cens electoral (article 16.2 de la LRBRL). La
gestió del padró, amb mitjans informàtics, correspon als ajuntaments, que
han de fer les actuacions i les operacions necessàries per mantenir actualit-
zades les dades que conté el padró (article 17 de la LRBRL).

Atès, per tant, que el padró és una base de dades de caràcter personal, s’hi
ha d’aplicar LOPD i, per tant, cal tenir en compte els principis i les disposi-
cions que conté aquesta norma, i per al cas que es consulta són especial-
ment rellevants els relatius al principi de consentiment, segons el qual el trac-
tament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment
inequívoc de l’afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa (article 6 de la
LOPD), les disposicions sobre les cessions de dades (articles 11 i 21 de la
LOPD) i, en general, les disposicions que fan referència als fitxers de titulari-
tat pública. 

Pel que fa a les comunicacions de dades, l’article 16 de la LRBRL, a l’apar-
tat 3, disposa que es poden cedir dades a altres administracions públiques
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que ho sol·licitin sense consentiment previ de l’afectat només quan els siguin
necessàries per exercir les seves competències respectives, i exclusivament
per a afers en què la residència o el domicili siguin dades rellevants.

Així doncs, pel que fa a determinades dades contingudes en el padró muni-
cipal, l’excepció legal a la necessitat del consentiment dels afectats la deter-
mina l’article 16.3 de la LRBRL esmentat, segons el qual les dades es poden
cedir a altres administracions públiques que ho sol·licitin, sense consentiment
de les persones interessades, només quan siguin necessàries per exercir les
seves competències i exclusivament per a afers en què la residència o el
domicili siguin dades rellevants. Fora d’aquests casos, i de casos específi-
cament habilitats per la legislació aplicable, com cessions a forces i cossos
de seguretat (article 22 de la LOPD), cessions de dades en matèria tributà-
ria o de recaptació (disposicions de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària) o cessions de dades a institucions i òrgans jurisdiccionals
(per aplicació de l’article 11.2.d de la LOPD), entre altres, caldria com a
norma general el consentiment dels afectats.

IV

A partir de les previsions legals del tractament de les dades personals inclo-
ses en el padró municipal, que tenen especialment en compte el principi de
consentiment, cal constatar, tal com es planteja a la consulta, que certament
a l’article 16.3 de la LRBRL no s’especifica si aquestes administracions públi-
ques a les quals es podrien cedir dades del padró municipal sense consen-
timent dels afectats, sempre que es compleixin els requisits que estableix l’ar-
ticle esmentat, han de ser espanyoles o si poden ser estrangeres. 

En connexió amb la referència, a l’article 16.3 de la LRBRL, a les cessions de
dades a les administracions públiques, sense més concreció, la LOPD regula
les comunicacions de dades de caràcter personal a administracions públi-
ques a l’article 21, esmentat abans. En concret, l’apartat 1 disposa que les
dades de caràcter personal recollides o elaborades per les administracions
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públiques per a l’exercici de les seves atribucions no s’han de comunicar a
altres administracions públiques per exercir competències diferents o com-
petències que tractin matèries diferents (de la qual cosa es desprèn, a sensu
contrario, la possibilitat de comunicació en el cas de competències iguals o
de competències que versin sobre les mateixes matèries), excepte quan la
comunicació tingui com a objecte el tractament posterior de les dades amb
finalitats històriques, estadístiques o científiques. A més, segons es desprèn
de l’apartat 4 del mateix article 21, en els supòsits que preveu l’apartat 1 no
és necessari el consentiment de la persona afectada a què es refereix l’arti-
cle 11 de la LOPD. Novament, no s’especifica l’àmbit territorial d’aquestes
administracions, possibles cessionàries de les dades personals.

No obstant aquesta manca de concreció respecte de les administracions
públiques a què es refereix la legislació esmentada, sembla que tant l’article
16.3 de la LRBRL com l’article 21 de la LOPD fan referència principalment al
tractament de dades, incloent-hi la possible cessió entre administracions
públiques d’àmbit estatal. En aquest sentit, pot ser indicatiu tenir en compte
la definició que d’administració pública fa la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, que a l’article 2 defineix el seu àmbit d’aplicació de la manera
següent:

«1. S’entén als efectes d’aquesta llei per administracions públiques:

»a) L’Administració general de l’Estat.
»b) Les administracions de les comunitats autònomes.
»c) Les entitats que integren l’Administració local.

»2. Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades
o dependents de qualsevol de les administracions públiques tenen així
mateix la consideració d’Administració pública. [...]»

El fet que la regulació de les transmissions de dades a països tercers es recu-
lli al títol V de la LOPD, específic i diferenciat del règim general de cessions
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i comunicacions de dades, sembla que indica que, efectivament, el règim
general de comunicacions de dades entre administracions públiques, con-
cretat a l’article 21 esmentat, s’ha de referir a les administracions d’àmbit esta-
tal, sense englobar en principi comunicacions de dades amb administracions
públiques d’altres països, possibilitat que no es descarta, però en la qual,
com ja ha quedat dit, s’haurien d’aplicar els requisits i les condicions esta-
blertes als articles 33 i 34 de la LOPD.

D’altra banda, cal tenir en compte que la normativa de protecció de dades
parteix d’un règim general de comunicació de dades que podríem qualificar
de restrictiu. D’entrada, l’apartat 1 de l’article 11 estableix que les dades de
caràcter personal objecte de tractament només es poden comunicar a un ter-
cer per acomplir finalitats directament relacionades amb les funcions legíti-
mes del cedent i el cessionari amb el consentiment previ de la persona inte-
ressada, i determina per via d’excepció una sèrie de supòsits en els quals no
és necessari aquest consentiment. En connexió amb aquest règim general
de les comunicacions de dades a la LOPD, el règim aplicable al padró muni-
cipal, exposat al fonament jurídic tercer d’aquest informe, preveu les cessions
de dades a altres administracions públiques, sense consentiment de l’afec-
tat, només quan siguin necessàries per exercir les seves competències i
exclusivament per a afers en què la residència o el domicili siguin rellevants.
Així doncs, pel que fa a les cessions de dades del padró el marc jurídic apli-
cable parteix d’una norma general que exigeix el consentiment de l’afectat,
amb possibilitat, en casos taxats, de fer una excepció a aquest consentiment. 

Atès aquest règim exposat, cal tenir present que, per definició, la interpreta-
ció de les excepcions a una norma general s’ha de fer de forma restrictiva,
de manera que es justifiqui suficientment que concorren, en el cas concret,
les circumstàncies exigides en la norma per aplicar una excepció determi-
nada. Aquesta necessitat d’interpretar restrictivament les excepcions a una
norma general es pot inferir de diverses sentències del Tribunal
Constitucional, entre altres les SSTC 151/1992, 260/2000 i 225/2006. Seguint
aquest criteri d’interpretació restrictiva, i en l’àmbit de la protecció de dades,
es pot esmentar a tall d’exemple el Dictamen 104/07, de la Comissió Jurídica
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Assessora, segons el qual la cessió de dades, en tant que exclou del poder
de decisió del titular una decisió que li concerneix, s’ha de fer cas per cas,
de forma restrictiva, ponderant adequadament els interessos que justifiquen
aquesta mesura.

Així doncs, el caràcter excepcional d’un supòsit concret respecte de la norma
general implica que el supòsit en qüestió s’identifica clarament, cosa que no
succeeix, amb caràcter general, en el cas que ens ocupa. El supòsit plante-
jat per la consulta, que podem resumir en la possibilitat d’admetre amb caràc-
ter general les comunicacions de dades del padró municipal a administra-
cions públiques d’altres països sense consentiment de la persona
interessada, que suposaria una excepció a la norma general aplicable, no s’i-
dentifica suficientment en aquest règim general, previst a la LOPD, en con-
nexió amb la LRBRL.

V

En qualsevol cas, en connexió amb les anteriors consideracions, és clar que
les cessions de dades del padró a altres administracions públiques es pre-
veu que únicament es puguin fer sense el consentiment de l’afectat quan
siguin en virtut de la corresponent habilitació legal, i sempre que es tracti de
l’exercici de competències iguals o sobre matèries similars.

De la informació aportada a la consulta no es desprèn la finalitat última de la
cessió de dades del padró, per al compliment de la qual es vol localitzar
suposadament determinats ciutadans estrangers que resideixen al municipi.
Cal pensar que la tramitació d’expedients a què es fa esment en la consulta,
sense més concreció, podria revestir diverses actuacions de les administra-
cions públiques de l’estat peticionari, justificades en finalitats que caldria ana-
litzar, des de la recaptació d’un impost i l’exigència de compliment d’obliga-
cions tributàries fins a la imposició d’una sanció o el pagament d’una
subvenció o ajut social, o la simple comunicació informativa amb els ciuta-
dans que resideixen al municipi, entre moltes altres. 
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El principi de qualitat de les dades (article 4 de la LOPD) exigeix que les
dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així
com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i
no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i
legítimes per a les quals s’han obtingut. Així doncs, una formulació tan genè-
rica de les finalitats per a les quals se sol·liciten les dades, com la que es
desprèn de la consulta formulada, no sembla suficient per admetre una
comunicació de dades del padró en els termes que es plantegen.

Una definició tan àmplia, i més tenint en compte que el règim de comunicació
de dades entre administracions públiques, segons l’article 21 de la LOPD, com
s’ha avançat, sembla circumscriure’s a les relacions entre les administracions
dins l’àmbit estatal, no permet que s’enquadri el supòsit plantejat a la consulta
en una habilitació de norma pertinent i específica amb rang de llei, que per-
metria la comunicació de les dades sense el consentiment dels afectats. 

Efectivament, del mateix contingut dels articles de la LRBRL que regulen els
usos del padró i l’excepció legal a la necessitat del consentiment dels afec-
tats, i dels casos específicament habilitats per la legislació aplicable, es des-
prèn que la voluntat de la normativa de protecció de dades és admetre comu-
nicacions de dades del padró sense consentiment dels afectats només en
casos habilitats en norma legal, supòsit que no es dóna en aquest cas. Per
tant, no és clar que es pugui deduir que la cessió de dades a administracions
públiques de països estrangers és possible i ajustada a la legislació de pro-
tecció de dades sense comptar amb el consentiment dels afectats.

Tenint en compte tot el que s’ha exposat, podria ser més pertinent i ajustat a
la normativa de protecció de dades que l’ajuntament que rep una petició dels
consolats per tal d’accedir a dades del padró municipal que s’enviaran a les
administracions públiques dels països respectius comuniqui directament als
particulars afectats l’existència i el contingut de la sol·licitud dels consolats,
per tal que siguin les mateixes persones interessades, titulars de les dades
de caràcter personal, les que es puguin posar en contacte amb
l’Administració pública del país d’origen. En aquest cas, la solució alternativa
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que es proposa, doncs, consistiria que l’Ajuntament actués de mer transmis-
sor a la persona interessada, la qual cosa permetria que fos la persona inte-
ressada la que es comuniqués amb el consolat que requereix la informació.

VI

Finalment, en la seva consulta afegeix que actualment la declaració del fitxer
del padró municipal de l’Ajuntament no preveu la cessió internacional de
dades. La disposició de caràcter general que crea els fitxers de les admi-
nistracions públiques, tal com es determina a l’article 20.2 de la LOPD, ha
d’incloure els apartats relatius a la finalitat del fitxer i els usos previstos; les
persones o els col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades; el procediment
de recollida de les dades; l’estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus
de dades personals que s’hi inclouen; les cessions o les transferències de
dades previstes a països tercers; els òrgans responsables del fitxer; els ser-
veis o les unitats davant els quals es poden exercir els corresponents drets,
i les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible.

Per tant, atès el que s’ha esmentat en aquest informe, certament la possibi-
litat que en un fitxer públic tinguin lloc comunicacions de dades a tercers paï-
sos requeriria de forma general que es fes constar aquesta circumstància en
la disposició de creació del fitxer, que li dóna validesa legal, o bé que es
modifiqués, si el fitxer ja estava creat però no preveia algun dels extrems que
es determinen a l’article 20.2 de la LOPD. Caldria, així mateix, fer-ne la ins-
cripció corresponent, sigui de la creació del fitxer o de l’oportuna modifica-
ció del fitxer anteriorment creat davant el corresponent registre de protecció
de dades. A més, en aquest cas concret, tractant-se d’una transferència inter-
nacional de dades a països membres de la Unió Europea, caldria atenir-se
al que disposen els articles 33 i 34 de la LOPD, ja comentats.

No obstant això, cal tenir en compte les consideracions fetes als fonaments
jurídics precedents, que no portarien amb caràcter general a l’admissió de
les transmissions de dades del padró municipal a països tercers.
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D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada respecte de la comunicació de dades personals del padró municipal,
s’arriba a les següents

Conclusions

El padró municipal d’habitants és un registre al qual, pel fet de contenir dades
de caràcter personal, cal aplicar la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal, i per tant la comunicació
de dades del padró a tercers s’hauria de sotmetre al règim establert als arti-
cles 11 i 21 de la LOPD, així com a la resta d’obligacions derivades de la
legislació sobre protecció de dades, en concret les relatives a la creació del
fitxer per disposició de caràcter general, als apartats que ha d’incloure
aquesta disposició, consignats a l’article 20 de la LOPD, i a la inscripció pos-
terior en el registre corresponent. 

Qualsevol supòsit que impliqui un moviment internacional de dades de caràc-
ter personal entre administracions públiques estar sotmès necessàriament al
règim establert als articles 33 i 34 de la LOPD, tenint en compte especialment
l’excepció, en aquest cas, de l’apartat k de l’article 34, per a qualsevol trans-
missió de dades a països membres de la Unió Europea.

Cal tenir en compte els principis i les disposicions que es contenen en
aquesta norma, i per al cas que es consulta són especialment rellevants els
relatius al principi de consentiment, segons el qual el tractament de les dades
de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de la persona afec-
tada, llevat que la llei disposi una altra cosa (article 6 de la LOPD), i les dis-
posicions sobre les cessions de dades (articles 11 i 21 de la LOPD). 

Atès el que disposa la normativa reguladora del padró municipal i la norma-
tiva de protecció de dades, s’apunta que el règim general de comunicacions
de dades entre administracions públiques, concretat a l’article 21 de la LOPD,
s’ha de referir en principi a les administracions d’àmbit estatal, sense englo-
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bar de forma general comunicacions de dades amb administracions públi-
ques d’altres països.

Per aplicació del principi de qualitat de les dades, i de l’exigència que la fina-
litat del tractament de dades sigui sempre determinada, explícita i legítima, i
més tenint en compte que el règim de comunicació de dades entre adminis-
tracions públiques, segons l’article 21 de la LOPD, sembla circumscriure’s a
les relacions entre les administracions dins l’àmbit estatal, el supòsit plante-
jat a la consulta no es pot enquadrar en una habilitació de norma pertinent i
específica amb rang de llei, que permetria la comunicació de les dades
sense el consentiment dels afectats, i sembla recomanable estudiar altres
opcions alternatives, en concret que l’Ajuntament actuï de mer transmissor de
la sol·licitud del consolat a la persona interessada, la qual cosa permetria que
fos la persona interessada la que es comuniqués amb el consolat que reque-
reix la informació.

Per definició, la interpretació de les excepcions a una norma general s’ha de
fer de forma restrictiva, de manera que es justifiqui suficientment que con-
corren, en el cas concret, les circumstàncies exigides en la norma per apli-
car-hi una excepció determinada. El cas que es consulta, en els termes expo-
sats, suposaria una excepció a la norma general aplicable que exigeix el
consentiment de la persona interessada, i com a tal excepció no s’identifica
suficientment en el règim general aplicable a les comunicacions de dades del
padró municipal.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
respecte de la comunicació de dades personals del padró municipal a
un tercer per fer un estudi social

El regidor d’un ajuntament demana el parer de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades sobre la comunicació de determinades dades personals
contingudes al padró municipal a un tercer contractat pel mateix ajuntament
per fer el treball de camp corresponent a un estudi sobre les situacions de
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dependència de la gent gran del municipi. En concret, se sol·licita un informe
sobre la legalitat de la comunicació d’aquesta informació de les persones
afectades per fer l’estudi esmentat d’acord amb les previsions de la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(en endavant, LOPD).

La consulta s’acompanya del plec de prescripcions tècniques particulars per
a la contractació esmentada. D’acord amb la clàusula setena, per fer els tre-
balls de camp es facilitaran a l’adjudicatari del contracte determinades dades
personals contingudes al padró municipal d’habitants de les persones com-
preses en una franja d’edat determinada. En concret, es fa referència al nom,
els cognoms, el sexe, l’adreça i l’any de naixement de les persones afecta-
des per l’estudi. 

I

Atès que la consulta que es planteja fa referència a l’accés a determinades
dades de caràcter personal del padró municipal d’habitants, ja que es refe-
reix als veïns empadronats del municipi, cal recordar, en primer lloc, que al
padró municipal d’habitants s’han d’inscriure les persones residents en un
municipi amb una triple finalitat, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL): determinen la
població del municipi, constitueix un requisit per adquirir la condició de veí i
serveix per acreditar la residència i el domicili habitual (articles 15 i 16 de la
LRBRL). A més d’aquestes funcions, la Llei de règim electoral general
(LOREG) preveu l’elaboració del cens electoral a partir de les dades inclo-
ses al padró, que també serveix per elaborar estadístiques oficials. A això cal
afegir, complementàriament, que el padró també pot servir per crear fitxers
o registres de població que tenen com a finalitat la comunicació dels diferents
òrgans de cada administració pública amb els interessats residents als terri-
toris respectius, respecte de les relacions juridicoadministratives derivades
de les seves competències respectives (disposició addicional segona de la
LOPD). 
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El padró conté dades personals consistents en el nom i els cognoms, el domi-
cili habitual, la data i el lloc de naixement, el número del document d’identi-
tat (o per als estrangers la targeta de residència o el número del document
acreditatiu de la seva identitat), el certificat o el títol escolar o acadèmic, a
més de les dades que puguin ser necessàries per elaborar el cens electoral
(article 16.2 de la LRBRL). La gestió del padró correspon als ajuntaments
amb mitjans informàtics, que han de fer les actuacions i les operacions neces-
sàries per mantenir actualitzades les dades que conté el padró perquè con-
cordin amb la realitat (article 17 de la LRBRL). 

Atès que el padró comporta el tractament de dades de caràcter personal, s’hi
ha d’aplicar el règim jurídic de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i, per tant, cal tenir en compte els principis i les disposicions que es
contenen en aquesta normativa.

L’article 3 de la LOPD, apartat d, considera tractament de dades el conjunt d’o-
peracions i els procediments tècnics, de caràcter automatitzat o no, que per-
metin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar
dades, així com les cessions de dades que se’n derivin. En conseqüència,
qualsevol tractament que faci l’Ajuntament com a responsable de determinats
fitxers o tractaments de dades de caràcter personal s’ha de sotmetre als prin-
cipis i les disposicions que es contenen en aquesta normativa, independent-
ment de la naturalesa i les característiques del fitxer de dades en què es puguin
contenir, és a dir, independentment que les dades de caràcter personal objecte
de consulta puguin provenir del padró municipal o d’altres fitxers de dades.

Per al cas que se’ns consulta, és rellevant el principi de qualitat —consagrat
a l’article 4 de la LOPD i segons el qual les dades de caràcter personal úni-
cament s’han de tractar per a les finalitats determinades, explícites i legítimes
per a les quals s’han obtingut, sense diferenciar si el tractament de dades
personals és de caràcter públic, com en el cas del padró, o privat—. En con-
seqüència, l’Ajuntament només pot utilitzar les dades de caràcter personal
contingudes en el padró municipal per exercir les seves competències admi-
nistratives.
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II

Feta aquesta primera consideració, la consulta planteja una comunicació o
cessió de dades de l’Ajuntament a un tercer determinat, en aquest cas l’ad-
judicatari resultant del procediment negociat de contractació dut a terme pel
mateix ajuntament. 

El règim general de la comunicació de dades es defineix a l’article 11.1 de
la LOPD, que disposa que les dades de caràcter personal objecte de trac-
tament només es poden comunicar a un tercer per acomplir finalitats direc-
tament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari
amb el consentiment previ de la persona interessada. Així doncs, la norma
general exigeix, perquè hi hagi una cessió de dades personals, que els afec-
tats hi donin el seu consentiment. Un consentiment que no és necessari,
segons precisa l’apartat 2 del mateix article 11, en determinats casos, entre
altres quan la cessió està autoritzada per una llei. 

Pel que fa a les dades contingudes al padró municipal, l’excepció legal a la
necessitat del consentiment dels afectats la determina l’article 16.3 de la
LRBRL esmentat, segons el qual les dades es poden cedir a altres adminis-
tracions públiques que ho sol·licitin, sense el consentiment dels interessats,
només quan siguin necessàries per exercir les seves competències i exclu-
sivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades relle-
vants. Fora d’aquests casos, i de casos específicament habilitats per la legis-
lació aplicable, com ara cessions a forces i cossos de seguretat (article 22
de la LOPD), cessions de dades en matèria tributària o de recaptació (dis-
posicions de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària) o ces-
sions de dades a institucions i òrgans jurisdiccionals (per aplicació de l’arti-
cle 11.2.d de la LOPD), entre altres, caldria com a norma general el
consentiment dels afectats.

El supòsit plantejat no tracta de cessions de dades de caràcter personal entre
administracions públiques en els termes establerts per l’article 16.3 de la
LRBRL, sinó de l’encarregat per fer un estudi per a l’exercici de les compe-
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tències del mateix ajuntament (articles 14.1 i 27.1 del Decret legislatiu
17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983,
de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matè-
ria d’assistència i serveis socials, i article 26.1.c de la LRBRL). Tot i així, cal
tenir en compte que, si aquest article permet la comunicació de dades per-
sonals entre administracions públiques sense el consentiment dels interes-
sats, només quan sigui en exercici de les seves competències i exclusiva-
ment per a afers en què la residència o el domicili siguin dades rellevants,
més justificat serà l’accés a les dades del padró en supòsits en què la
mateixa Administració pública, en aquest cas l’Ajuntament, exerceixi les com-
petències que té atribuïdes per llei, i en els quals el domicili o la residència
sigui una dada fonamentalment necessària per dur-les a terme, com en el cas
de la realització d’un estudi sobre les situacions de dependència de la gent
gran, ja que la interpretació contrària al tractament de la residència o domi-
cili n’impossibilitaria la realització, tot i que es tracti d’una competència muni-
cipal. En aquests mateixos termes es posiciona la Sentència dictada per
l’Audiència Nacional, de 21 d’abril de 2004, relativa al tractament de dades
de caràcter personal del padró municipal d’habitants. 

III

En el cas que ens ocupa, es tracta de donar una informació que consta al
padró municipal a un tercer adjudicatari d’un procés de contractació dut a
terme per l’Ajuntament amb la finalitat que aquest tercer faci el treball de
camp o la recollida d’informació per tal de poder elaborar un estudi posterior
sobre les situacions de dependència de la gent gran del municipi, tal com es
desprèn del plec de prescripcions tècniques particulars, concretament de les
clàusules primera, segona i sisena. 

Per tant, de la informació facilitada es desprèn que aquest tercer adjudicatari
actuarà, en el tractament de les dades de caràcter personal, per compte de
l’Ajuntament en virtut d’un contracte administratiu, i en aquest cas s’ha d’apli-
car el règim propi de l’encarregat del tractament previst a l’article 12 de la LOPD. 
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L’article 12 de la LOPD no considera comunicació de dades personals l’ac-
cés d’un tercer a aquestes dades quan l’accés sigui necessari per pres-
tar un servei al responsable del tractament. En aquest supòsit, la realitza-
ció de tractaments per compte de tercers, aquest tractament ha d’estar
regulat en un contracte per escrit o en alguna altra forma que permeti acre-
ditar-ne la concertació i el contingut, en què hi consti, de manera expressa,
que l’encarregat del tractament només ha de tractar les dades d’acord
amb les instruccions del responsable del tractament, que no les pot apli-
car ni utilitzar amb una finalitat diferent de la que figuri en el contracte
esmentat, ni comunicar-les a altres persones, ni tan sols per conservar-les,
així com les mesures de seguretat que s’implantaran. Per tant, caldria revi-
sar el contingut del plec de prescripcions tècniques particulars per tal que
s’adeqüés a les previsions d’aquest article. A tall d’exemple, es pot con-
sultar la Recomanació 1/2005, de 5 de maig, de la Comissió Permanent de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa amb relació a la inclu-
sió de clàusules de protecció de dades en els contractes de l’Adminis-
tració.

A aquests efectes, cal recordar que la figura d’encarregat del tractament es
defineix a l’article 3.g de la LOPD com la persona física o jurídica, autoritat
pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb
altres, tracta dades personals per compte del responsable del tractament.
D’altra banda, el responsable del fitxer o del tractament és la persona física
o jurídica, de naturalesa privada o pública, o òrgan administratiu, que deci-
deix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament, com en el cas de
l’Ajuntament a la consulta plantejada (article 3.d de la LOPD). El fitxer de
dades de caràcter personal corresponent al padró municipal d’habitants de
l’Ajuntament, creat per mitjà de la disposició de regulació de fitxers automa-
titzats de dades de caràcter personal, està inscrit a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades. 

Cal tenir en compte que l’accés a les dades personals per compte de tercers
per poder prestar serveis ha de ser adequat, pertinent i no excessiu amb rela-
ció al compliment de les finalitats establertes en el contracte. 
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D’altra banda, atès que la clàusula sisena del plec de prescripcions tècni-
ques particulars per a la contractació estableix que l’adjudicatari farà el tre-
ball de camp o la recollida d’informació per poder elaborar posteriorment l’es-
tudi esmentat —informació diferent de les dades de caràcter personal
contingudes al padró—, cal recordar que l’adjudicatari ha de complir l’obli-
gació d’informar en la recollida d’aquestes dades de caràcter personal esta-
blerta a l’article 5 de la LOPD. Aquest article disposa que les persones inte-
ressades a les quals se sol·liciten dades personals han de ser prèviament
informades de manera expressa, precisa i inequívoca de l’existència d’un fit-
xer o un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la reco-
llida de les dades i dels destinataris de la informació; del caràcter obligatori
o facultatiu de la resposta a les preguntes que se’ls plantegin; de les conse-
qüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les; de
la possibilitat d’exercir-hi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció; i de la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau,
del seu representant. Quan s’utilitzin qüestionaris per fer la recollida de la
informació, com en aquest cas, hi han de figurar, de manera clarament llegi-
ble, els advertiments esmentats abans. 

Així mateix, si s’escau, cal dur a terme la creació del fitxer de dades de caràc-
ter personal corresponent a aquesta recollida d’informació o treball de camp,
i notificar-lo a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Cal tenir en compte
que, tractant-se d’un estudi referent a les situacions de dependència de la
gent gran del municipi, és possible que es tracti d’una recollida de dades de
caràcter personal especialment protegides, en concret dades de salut, i, per
tant, sigui necessari adequar el nivell de les mesures de seguretat d’aquest
fitxer a la naturalesa d’aquesta informació tractada. 

IV

En conseqüència, per tot el que s’ha exposat, la comunicació de dades del
padró a un tercer determinat, en aquest cas l’adjudicatari resultant del pro-
cediment negociat de contractació dut a terme pel mateix ajuntament per fer
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el treball de camp necessari per elaborar posteriorment un estudi sobre les
situacions de dependència de la gent gran del municipi, segons el que dis-
posa el règim propi de l’encarregat del tractament de l’article 12 de la LOPD,
no es considera comunicació o cessió de dades en els termes previstos a
l’article 11 de la LOPD, sinó accés d’un tercer a determinades dades perso-
nals necessàries per prestar un servei al responsable del tractament, en
aquest cas l’Ajuntament.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada respecte de la comunicació de dades personals del padró municipal,
s’arriba a les següents

Conclusions

El padró municipal d’habitants és un registre que es configura com una base
de dades de caràcter personal, i, per tant, cal aplicar-hi la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i
cal tenir en compte els principis i les disposicions que conté aquesta norma.

La comunicació de dades del padró a un tercer determinat, en aquest cas
l’adjudicatari resultant del procediment negociat de contractació dut a terme
pel mateix ajuntament per fer el treball de camp necessari per elaborar pos-
teriorment un estudi sobre les situacions de dependència de la gent gran del
municipi, es regeix pel règim propi de l’encarregat del tractament de l’article
12 de la LOPD, que no considera comunicació de dades personals a un ter-
cer —en els termes previstos a l’article 11 de la LOPD— quan l’accés és
necessari per prestar un servei al responsable del tractament, en aquest cas
l’Ajuntament. En conseqüència, cal adaptar el contingut del plec de pres-
cripcions tècniques particulars al que estableix aquest article 12.

A l’hora de recollir la informació el tercer adjudicatari, cal que aquest com-
pleixi el deure d’informació a les persones interessades de les quals es recu-
llen dades personals en els termes previstos a l’article 5 de la LOPD. 
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Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ens privat dedicat
a la racionalització i la millora dels serveis sanitaris respecte de l’accés
a dades personals de pacients i/o usuaris per un ens públic competent
en matèria de sanitat

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 la legitimitat de l’ac-
cés d’una empresa pública adscrita a un ens públic amb funcions d’ordena-
ció, planificació i gestió dels serveis sanitaris a les històries clíniques de deter-
minats pacients i/o usuaris d’un centre hospitalari, al si d’un estudi encaminat
a avaluar el procediment terapèutic i els seus resultats en el camp de l’on-
cologia digestiva. 

En concret, es demana el parer de l’Agència sobre l’accés del personal depe-
nent de l’empresa pública esmentada a dades personals relatives a la salut
de determinats pacients i/o usuaris d’un centre hospitalari, contingudes a les
respectives històries clíniques, per tal de constatar que les dades prèviament
incorporades a determinats formularis de l’estudi es corresponien amb cer-
tesa a les dades dels documents originals. En la consulta es considera que
la petició d’informació podria entrar en contradicció amb el règim de protec-
ció de dades de caràcter personal dels pacients, així com amb la regulació
de la documentació clínica. 

Analitzades la petició i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

La consulta es refereix a una comunicació de dades de caràcter personal
incloses en la història clínica dels pacients. Pel que fa al conjunt de la infor-
mació compresa en les històries clíniques dels pacients de qualsevol centre
hospitalari, s’hi contenen dades de caràcter personal referents a la salut,
dades que constitueixen el que la LOPD, a l’article 7, anomena dades espe-
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cialment protegides. A l’apartat tercer s’indica que les dades de caràcter per-
sonal que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual només
es poden recollir, tractar i cedir quan, per raons d’interès general, així ho dis-
posi una llei o la persona afectada hi doni el seu consentiment expressament. 

Així mateix, l’apartat sisè d’aquest article disposa que les dades de salut
poden ser objecte de tractament quan aquest sigui necessari per a la pre-
venció o per al diagnòstic mèdics, la prestació d’assistència sanitària o de
tractaments mèdics, o la gestió de serveis sanitaris, sempre que el tractament
de dades el faci un professional sanitari subjecte al secret professional o una
altra persona subjecta a una obligació equivalent de secret, així com quan el
tractament sigui necessari per salvaguardar l’interès vital de l’afectat o d’una
altra persona, en el cas que l’afectat estigui físicament o jurídicament inca-
pacitat per donar-hi el consentiment.

Per tant, la LOPD és taxativa pel que fa al tractament de les dades de salut,
ja que, o existeix una llei que n’autoritzi el tractament i la comunicació, o es
té el consentiment exprés de l’afectat, llevat que les dades es tractin per a la
prestació d’una assistència sanitària o per a la gestió de serveis sanitaris pel
personal sanitari, o en aquelles situacions en què es tracti de salvaguardar
l’interès vital de la persona afectada. 

La LOPD disposa a l’article 3.i que qualsevol revelació de dades feta a una
persona diferent de la persona interessada és una cessió o comunicació i,
per tant, està regulada a l’article 11 de la LOPD amb caràcter general.

L’accés a les dades personals de determinats pacients i/o usuaris per un ter-
cer s’inclou en el concepte de cessió o comunicació de dades de caràcter
personal i, per tant, està sotmès a les previsions legals establertes per a la
cessió de dades a la LOPD, en concret els articles 11 i 21, amb les particu-
laritats esmentades relatives a la cessió de dades de salut.

L’accés a les dades personals de determinats pacients i/o usuaris per l’em-
presa pública s’inclou en el concepte de cessió o comunicació de dades de
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caràcter personal i, per tant, està sotmès a les previsions legals establertes
per a la cessió de dades. Atès que l’empresa pública esmentada està ads-
crita a l’ens públic amb funcions d’ordenació, planificació i gestió dels ser-
veis sanitaris i sotmesa a una administració pública i, per tant, un tercer, la
cessió de dades se sotmet a les previsions del règim general de l’article 11
de la LOPD. L’article 11.1 de la LOPD disposa, com a regla general, que «les
dades de caràcter personal objecte del tractament només es poden comu-
nicar a un tercer per acomplir finalitats directament relacionades amb les fun-
cions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de la
persona interessada». 

Aquest mateix article, però, a l’apartat segon, estableix determinades excep-
cions a aquesta regla general, entre les quals hi ha la legitimitat de les ces-
sions previstes per una norma amb rang de llei o les previstes per elaborar
estudis epidemiològics en els termes que estableix la legislació sobre sani-
tat estatal o autonòmica, supòsits en els quals no és necessari el consenti-
ment dels afectats. 

Consegüentment, doncs, és necessari analitzar el marc legal que regula l’àm-
bit de la consulta plantejada per determinar la legalitat i l’emparament de la
cessió de les dades personals dels pacients i/o usuaris sol·licitades per l’em-
presa pública. Si, d’altra banda, es tractés d’una petició de dades de caràc-
ter personal la comunicació de les quals no estigués habilitada expressament
per una norma amb rang de llei ni per cap altra excepció de l’article 11 de la
LOPD, seria indispensable el consentiment previ de la persona afectada.

II

Pel que fa a l’anàlisi del marc jurídic aplicable al supòsit que es planteja, cal
atendre les previsions de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació
clínica. Així, els articles 9 i 10 estableixen la definició i el contingut, respecti-
vament, de la història clínica, i entenen com a tal «el conjunt de documents
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relatius al procés assistencial de cada malalt tot identificant els metges i la
resta de professionals assistencials que hi han intervingut», i l’article 11 n’e-
numera expressament els usos, que s’estableixen en aquesta llei de forma
taxada.

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 (article 11.1). El personal d’administració i gestió dels centres sanita-
ris només poden accedir a les dades contingudes a la història clínica que
estiguin relacionades amb les seves funcions (article 11.4).

Altres usos que es preveuen i, en principi, dins dels quals s’emmarcaria
aquesta consulta, comprenen l’accés a la història clínica amb finalitats epi-
demiològiques, d’investigació o docència, amb subjecció al règim jurídic de
la protecció de dades de caràcter personal i a la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, així com a les disposicions concordants. 

L’accés amb aquestes finalitats es pot fer per mitjà de dues metodologies
diferents: o bé de forma dissociada, de manera que les dades d’identificació
personal del pacient es preservin separades de les dades de caràcter clini-
coassistencial, o bé amb el consentiment previ del pacient (article 11.3).

A més, la normativa també preveu el possible ús de la història clínica per
comprovar la qualitat de l’assistència, el compliment dels drets dels pacients
o qualsevol altra obligació del centre amb relació al pacient o amb
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 (article 11.5).

En el mateix sentit es pronuncia la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en matè-
ria d’informació i documentació clínica. En concret, l’article 16 hi afegeix dos
supòsits més d’accés legítim a la història clínica que consisteixen en l’accés
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amb finalitats judicials i de salut pública, amb els mateixos requeriments d’a-
nonimització o consentiment previ esmentats abans. Finalment, s’indica que
l’accés a les dades i els documents de la història clínica es limita estrictament
a les finalitats especificades en cada cas. Únicament es fa una excepció amb
aquests requisits per als casos d’investigacions judicials quan es consideri
imprescindible unir les dades identificatives amb les clinicoassistencials (arti-
cle 16.3). 

Com s’ha exposat anteriorment, ni la normativa reguladora dels usos de la
història clínica, ni la normativa de protecció de dades no permeten l’accés a
les dades de salut que consten a les històries clíniques si no existeix una
norma amb rang de llei que n’habiliti la cessió o, si no n’hi ha cap, el con-
sentiment de la persona interessada o la cessió de dades anonimitzada. 

III

La legislació sanitària catalana crea un ens públic de naturalesa institucio-
nal encarregat de dur a terme una organització i una ordenació adequades
del sistema sanitari de Catalunya. Entre les diferents finalitats que té enco-
manades, s’estableix la millora i el canvi progressiu cap a la qualitat i la
modernització dels serveis, l’estímul i el sosteniment de la investigació cien-
tífica en l’àmbit de la salut, i l’actualització harmònica, eficient i coordinada
del sistema sanitari públic de Catalunya, tant dels equipaments com dels
mitjans tècnics i personals. Alhora, es preveu la possibilitat que desenvolupi
aquestes funcions directament, per mitjà dels òrgans o els organismes que
siguin competents, o bé creant-ne els que siguin necessaris amb aquesta
finalitat. 

En virtut d’aquestes previsions i de la competència que té l’Administració
pública per crear els organismes d’investigació que consideri escaients per
programar, estimular, desenvolupar, coordinar, gestionar, finançar i avaluar la
investigació en ciències de la salut, es va crear una empresa pública com a
organisme d’investigació adscrit a l’ens públic abans esmentat. 

Dictàmens i consultes

252

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



Entre les diferents funcions que duu a terme, l’empresa pública assessora i
proporciona la informació que requereix l’ens públic institucional per complir
les seves funcions d’investigació científica i de recollida, difusió i control de
la informació epidemiològica que la Llei d’ordenació sanitària li atribueix. 

IV

D’acord amb les consideracions fetes anteriorment, en un estudi de les carac-
terístiques del que és objecte de la consulta, i tenint en compte les previsions
de les normatives en protecció de dades i sanitària, és a dir, el caràcter con-
fidencial de les dades personals referents a la salut, el caràcter reservat de
l’accés a les històries clíniques, i els requisits imprescindibles de la necessi-
tat de consentiment o que una llei prevegi que les dades de salut es puguin
recollir, tractar i cedir per raons d’interès general, la comunicació de dades
personals de les històries clíniques dels pacients i/o usuaris d’un centre hos-
pitalari a l’empresa pública només és possible si compten amb el consenti-
ment de cada una de les persones interessades les dades de les quals se
cediran, o si la cessió es duu a terme de forma dissociada, és a dir, sense
que es puguin identificar les persones a les quals es refereixen les dades.

En aquest sentit, cal recordar el que disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, amb relació als drets dels pacients. En concret, l’article
10.3 estableix el dret a la confidencialitat de tota la informació relacionada
amb el procés i l’estada en institucions sanitàries públiques i privades que
col·laboren amb el sistema públic. L’apartat 4 del mateix article estableix el
dret a ser advertit si els procediments a què se sotmet el pacient es poden
utilitzar en funció d’un projecte docent o d’investigació, i en aquest cas és
imprescindible l’autorització prèvia i per escrit del pacient.

En el cas concret plantejat, la petició de dades personals per l’empresa
pública es motiva pel fet que era necessari, per completar la fase de l’estudi
en qüestió, comprovar la certesa de les dades de què disposaven per mitjà
de determinats formularis amb relació a les dades que figuraven als docu-
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ments originals, entenem les històries clíniques. No obstant això, no tenim
informació sobre quin tipus de dades personals en concret s’han recollit, ni
tampoc sobre quin tipus de consentiment es va fer en aquesta recollida de
dades de salut inicial, ni sobre quin procediment o quins instruments s’han
fet servir, aspecte essencial per poder determinar si la finalitat perseguida i
el fonament de la sol·licitud per l’empresa pública queden acreditats en
aquest supòsit, sobretot quan les dades personals sol·licitades són dades
especialment protegides. 

En aquest punt és important tenir en compte el principi de qualitat de dades
que la LOPD estableix a l’article 4, segons el qual «les dades de caràcter
personal 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 legítimes per a
les quals s’han obtingut», amb relació al ja esmentat article 7.3 de la LOPD.
D’altra banda, estableix que «les dades de caràcter personal objecte de
tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles
per a les quals s’han recollit. No es considera incompatible el tractament
posterior d’aquestes dades amb finalitats històriques, estadístiques o cien-
tífiques». 

Amb relació a la recollida de dades personals de salut que va tenir lloc a l’i-
nici de l’estudi, 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 l’afectat. Cal remarcar que
aquest consentiment ha de ser també un consentiment informat, lliure i espe-
cífic, d’acord amb l’article 3.h de la LOPD. 

En aquest cas sabem que, en un moment inicial de l’estudi, l’empresa pública
va fer una recollida de dades personals referents a la salut dels pacients de
determinats centres hospitalaris, i en un moment posterior la mateixa empresa
pública en va voler comprovar la veracitat accedint als documents en el qual
consten les dades originals. És possible que en el moment de requerir el con-
sentiment de les persones afectades en aquest primer tractament de dades
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personals es fes la previsió d’accedir a una determinada informació dels his-
torials clínics dels pacients per tal de poder continuar i acabar l’estudi que
s’estava elaborant, i que, en conseqüència, el consentiment manifestat en
aquell moment empari l’accés a les dades de salut que se’ns planteja en
aquesta consulta. No obstant això, en el supòsit que no s’hagués detallat amb
exactitud l’abast del tractament d’aquestes dades a l’hora de donar-hi el con-
sentiment, aquest mateix consentiment no seria vàlid per tractar-les poste-
riorment per a finalitats diferents de la inicial. 

Tot i així, no es disposa d’informació suficient que permeti aclarir el supòsit
plantejat anteriorment. En conseqüència, si no existeix el consentiment de
cada un dels afectats per accedir a les seves històries clíniques, la fase de
l’estudi en què es va demanar accedir als documents originals per compro-
var que les dades facilitades prèviament eren correctes, i a falta de l’habili-
tació legal corresponent, només es podria fer amb una cessió de dades de
manera anonimitzada, és a dir, separant les dades de caràcter identificatiu
de les de caràcter clinicoassistencial. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada, s’arriba a les següents 

Conclusions

Que l’accés de l’empresa pública a informació relativa als pacients i/o usua-
ris d’un centre hospitalari que contingui dades de caràcter personal referents
a la seva salut s’entén cessió o comunicació de dades en els termes esta-
blerts per la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i, per
tant, se sotmet al règim que disposa expressament aquesta llei.

Que, d’acord amb la normativa aplicable, els treballadors i les treballadores
de l’empresa pública poden tenir accés a determinada informació de les his-
tòries clíniques dels pacients i/o usuaris del centre hospitalari, sempre que
consti el consentiment de les persones interessades de les quals se cediran
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les dades o la cessió es faci de forma dissociada, és a dir, separant les dades
de caràcter clinicoassistencial de les que permetin identificar el pacient. 

Informe amb relació a la proposta d’un conveni marc per implantar la
Història Clínica Compartida a Catalunya

Es presenta per fer-ne un informe la proposta d’un conveni marc per implan-
tar la Història Clínica Compartida a Catalunya (en endavant, HCCC), tramesa
per una administració pública competent en matèria de salut. En la petició,
es demana que l’Agència Catalana de Protecció de Dades emeti dictamen
respecte de l’adequació de la proposta d’un conveni marc per implantar la
Història Clínica Compartida a Catalunya a la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. 

Examinades la proposta de conveni marc (en endavant, CM) i la documen-
tació que l’acompanya, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet l’in-
forme següent:

I

La proposta de CM té com a finalitat implantar la Història Clínica Compartida
a Catalunya (HCCC). En el projecte d’HCCC, tal com s’esmenta en els ante-
cedents de la proposta, «és necessari que hi hagi les dades clíniques de dife-
rents fitxers procedents bàsicament del fitxer de pacients de cada centre».
Les dades dels pacients, per tant, s’han d’integrar en un sistema d’informa-
ció d’una administració pública competent en matèria de salut.

L’informe jurídic es fa en atenció principalment a la proposta de CM que es
presenta i tenint en compte les previsions de la documentació que s’adjunta,
és a dir, el document relatiu al marc funcional i al document dels requisits d’in-
tegració en la plataforma de seguretat d’HCCC per a les institucions assis-
tencials.
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En aquest sentit, tot i que es pugui considerar que la proposta de CM no ha
de contenir necessàriament diverses previsions amb el matís o el detall amb
què es proposen en aquest informe, donada la naturalesa pròpia d’un CM,
les valoracions que es fan en aquest informe des de la perspectiva de la pro-
tecció de dades es consideren extensibles, en la mesura pertinent, al disseny
del projecte d’HCCC del qual és conseqüència la proposta presentada.

Amb relació al marc normatiu en què se situa la proposta, la Llei 15/1990, de
9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, va crear un ens públic res-
ponsable de garantir l’atenció sanitària pública als ciutadans de Catalunya.
Pel que fa a l’ens públic encarregat de l’organització sanitària pública, cal
tenir en compte la Llei 8/2007, de 30 de juliol, que deroga parcialment la Llei
15/1990 en tot allò que l’afecta directament.

S’ha de tenir en compte el model del sistema sanitari a Catalunya, en què els
recursos sanitaris són de titularitat pública o privada, i centres de tots dos
tipus s’integren en una única xarxa hospitalària d’utilització pública que
agrupa diverses regions sanitàries. L’ens públic responsable de garantir l’a-
tenció sanitària assegura l’atenció hospitalària a través d’aquesta xarxa, que
es va crear pel Decret 202/1985, de 15 de juliol, i que integra els diferents
centres que s’inclouen a l’annex del Decret 133/1997, de 27 de maig, junta-
ment amb els centres d’atenció primària, i diversos centres sanitaris de salut
mental i centres d’atenció sociosanitària.

En el Document de marc funcional aportat per l’Administració pública compe-
tent en matèria de salut, amb relació al tercer període de desenvolupament del
projecte d’HCCC (pàgina 9), es fa esment que l’Administració pública actua
directament o mitjançant els concerts amb els centres de la xarxa hospitalària
pública, amb els quals ara s’inicia l’HCCC, i s’afegeix que, «a fi que el fitxer de
pacients [...] surti de l’àmbit del SISCAT, cal un canvi en el règim de permisos i
accessos a l’HCCC que donarà lloc a l’inici d’aquest denominat tercer període».

A més, a l’apartat 2.14 de la proposta es preveu la seva naturalesa adminis-
trativa i es determina que la jurisdicció contenciosa administrativa és l’òrgan
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competent per resoldre les qüestions litigioses, de manera que es reitera la
naturalesa pública de la proposta.

Vistes les previsions de la proposta de CM, cal entendre que el desenvolu-
pament de l’HCCC proposa integrar tant els centres públics com els privats
sempre que formin part d’aquesta xarxa d’utilització pública, i deixa per a una
fase més avançada la possibilitat d’estendre la iniciativa a centres privats,
finançats al marge del sistema sanitari públic. 

Per tant, les consideracions que es fan en aquest informe jurídic es vinculen
a l’aplicació de la proposta de CM als diversos centres sanitaris que integren
la xarxa d’utilització pública, regulada a les normes esmentades. En el cas
que en una altra fase més avançada del projecte s’estengui també a entitats
sanitàries privades que no formin part de la xarxa sanitària pública, caldria
avaluar novament les implicacions derivades del projecte, a la vista de la
nova situació.

D’altra banda, la normativa corresponent regula fitxers que contenen dades
en l’àmbit sanitari. Aquesta ordre regula els diferents fitxers i tractaments de
dades de caràcter personal corresponents a l’estructura organitzativa del sis-
tema públic sanitari que es basa en tres organismes centrals amb compe-
tències en matèria de salut i un seguit d’empreses públiques que depenen
de l’Administració pública competent en matèria de salut, o bé de l’ens públic
amb funcions d’ordenació, planificació i gestió dels serveis sanitaris i dels
consorcis dels quals formen part, i de fitxers d’altres institucions.

II

Es fan a continuació diverses consideracions amb relació al particular règim
de protecció que s’atribueix a les dades de salut dins el context que dis-
posa la normativa sobre la matèria, en concret, la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant,
LOPD). 
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En el marc general de protecció de dades de caràcter personal, enteses com
qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables
(article 3 de la LOPD i 2 de la Directiva 95/46/CE, relativa a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades, i tenint en compte, entre altres, el Dictamen
4/2007, sobre el concepte de dades personals, emès pel Grup de Treball de
l’article 29), l’ordenament jurídic atribueix una protecció especial a les dades
referides a la salut.

En concret, l’article 7.3 de la LOPD, que regula les dades especialment pro-
tegides, assenyala que les dades de caràcter personal que facin referència
a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual només es poden recollir, tractar i
cedir quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o la persona
afectada hi doni expressament el seu consentiment. 

L’apartat 6 del mateix article disposa que poden ser objecte de tractament
les dades de salut 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 el faci un professional sanitari subjecte al secret professional o altres
persones subjectes a una obligació equivalent de secret. També s’admet el
tractament de dades per salvaguardar l’interès vital dels afectats, en casos
en què hi ha incapacitat per donar-hi el consentiment.

D’altra banda, l’article 8 de la LOPD reconeix expressament la legitimitat dels
centres sanitaris per fer el tractament de dades de salut de les persones que
hi acudeixen o s’hi han de tractar, en els termes següents: «Sense perjudici
del que disposa l’article 11 pel que fa a la cessió, les institucions i els cen-
tres sanitaris públics i privats i els professionals corresponents poden fer el
tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de les per-
sones que hi acudeixen o s’hi han de tractar, d’acord amb el que disposa la
legislació estatal o autonòmica sobre sanitat».

La cessió o comunicació de les dades de salut, d’acord amb els articles 7.3
i 11 de la mateixa llei, únicament es pot fer quan estigui prevista en una llei
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o l’hagi consentit expressament la persona interessada, llevat que la cessió
sigui necessària per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fit-
xer o per elaborar estudis epidemiològics en els termes establerts per la legis-
lació específica. 

Amb relació a la cessió de dades personals regeix també l’article 21, que
regula la comunicació de dades entre administracions públiques. En con-
cret, l’apartat 1 d’aquest article disposa que les dades personals recolli-
des o elaborades per les administracions públiques per a l’exercici de les
seves atribucions no s’han de comunicar a altres administracions públi-
ques per a l’exercici de competències diferents o de competències que
tractin matèries diferents, excepte quan la comunicació tingui com a
objecte el tractament posterior amb finalitats històriques, estadístiques o
científiques.

Respecte d’aquest article, el Tribunal Constitucional, a la Sentència 292/2000,
de 30 de novembre, concretament al fonament jurídic 13, estableix expres-
sament que «[...] 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 ces-
sió d’aquestes 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 fer-ne un
tractament amb finalitats diferents de les que en van originar la recollida, fins
i tot quan hi puguin ser compatibles (article 4.2 de la LOPD), suposa una nova
possessió i un nou ús que requereixen el consentiment de la persona inte-
ressada. Una facultat que només es pot limitar en consideració a drets i béns
de rellevància constitucional i que, per tant, estigui justificada, sigui propor-
cionada i, a més, s’estableixi per llei, ja que el dret fonamental a la protecció
de dades personals no admet altres límits».

D’acord amb tot el que s’ha esmentat, si no es tracta de cap dels supòsits
en què la mateixa LOPD fa expressament una excepció respecte de les
dades de salut, és necessari que les cessions s’emparin en una norma de
rang legal.
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Pel que fa al contingut de la proposta i amb relació a la normativa sobre sani-
tat, cal fer esment de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clí-
nica. Tal com consta en els antecedents de la proposta, la disposició
addicional de la llei esmentada estableix el que segueix:

«El [...], amb l’objectiu d’avançar en la configuració d’una història clínica
única per pacient, ha de promoure, mitjançant un procés que garanteixi la
participació de tots els agents implicats, l’estudi d’un sistema que, atenent
l’evolució dels recursos tècnics, possibiliti l’ús compartit de les històries clí-
niques entre els centres assistencials de Catalunya, a fi que pacients atesos
a diversos centres no s’hagin de sotmetre a exploracions i procediments
repetits, i els serveis assistencials tinguin accés a tota la informació clínica
disponible.» 

D’una manera semblant, l’article 56 de la Llei estatal 16/2003, de 28 de maig,
de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut, disposa el que segueix: 

«Amb la finalitat que els ciutadans rebin la millor atenció sanitària possible a
qualsevol centre o servei del sistema nacional de salut, el Ministeri [...] coor-
dinarà els mecanismes d’intercanvi electrònic d’informació clínica i de salut
individual, prèviament acordats amb les comunitats autònomes, per permetre,
tant a la persona interessada com als professionals que participen en l’assis-
tència sanitària, l’accés a la història clínica en els termes estrictament neces-
saris per garantir la qualitat d’aquesta assistència i la confidencialitat i la inte-
gritat de la informació, sigui quina sigui l’Administració que la proporcioni.

»El Ministeri [...] establirà un procediment que permeti l’intercanvi telemàtic
de la informació que legalment sigui exigible a les administracions públiques
per a l’exercici de les seves competències.

»L’intercanvi d’informació al qual es refereixen els paràgrafs anteriors es farà
d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
i la Llei 41/2002, de 14 de novembre.»
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D’altra banda, l’article 9 de la Llei 21/2000 disposa que la història clínica recull
el conjunt de documents relatius al procés assistencial de cada malalt, amb
la identificació dels metges i els professionals assistencials que hi intervenen,
i afegeix que s’ha d’intentar aconseguir la màxima integració possible de la
documentació clínica de cada pacient. Aquesta integració s’ha de fer, com a
mínim, en l’àmbit de cada centre, on hi ha d’haver una història clínica per
cada pacient.

Així doncs, es pot entendre que el marc jurídic que habilita l’objecte de la pro-
posta de CM, entès en els termes del fonament jurídic segon d’aquest
informe, figura a la interpretació conjunta i integrada del règim jurídic previst
a la LOPD i de les previsions de la normativa sectorial aplicable a la història
clínica. En conseqüència, la normativa esmentada especifica el règim apli-
cable a les dades de salut pel que fa al seu tractament. 

III

Vist el marc normatiu aplicable al tractament de dades de caràcter personal
en l’àmbit sanitari, i tenint en compte que l’objecte de la proposta afecta els
diversos centres sanitaris que integren la xarxa d’utilització pública a
Catalunya, es pot concloure que existeix la cobertura legal necessària per
considerar que s’exclou la necessitat de recollir el consentiment dels pacients
per fer el tractament de les seves dades, sempre en el context indicat i amb
els requisits i els límits establerts a la normativa esmentada.

No obstant això, cal fer una valoració de la referència, en el text de la pro-
posta, al «consentiment» que es dóna per fer el tractament de les dades. A
l’apartat 2.4.1, relatiu a les cessions de dades, i en altres apartats en conne-
xió amb aquest, es diu que «les parts donen el seu consentiment perquè es
facin les cessions de dades següents». Aquestes previsions no són ade-
quades des de l’àmbit de la normativa de protecció de dades, ja que el con-
sentiment únicament el presta, si escau, el titular de les dades personals, és
a dir, la persona física. Com preveu el règim general aplicat al consentiment
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a la LOPD, descrit a l’article 6, el tractament de les dades de caràcter per-
sonal requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que
la llei disposi una altra cosa, i no és necessari el consentiment quan les dades
les recullen les administracions públiques per exercir les funcions pròpies de
les seves competències, entre altres, i amb les particularitats esmentades i
previstes als articles 7 i 8 de la LOPD pel que fa a les dades de salut. En tot
cas, les parts del conveni s’obliguen a complir determinats compromisos,
però no donen el consentiment per cedir les dades, ja que el consentiment
per fer el tractament de dades el dóna, quan se’l requereixi, el mateix titular.
Aquesta cessió o comunicació de dades de salut, en el cas que ens ocupa,
únicament és legítima quan es compleixin els requisits de la normativa en els
termes que preveuen les normes esmentades en aquest fonament jurídic.

Les possibles exempcions al requisit del consentiment no signifiquen en
aquest cas que sigui inaplicable el règim general de protecció de dades, sinó
al contrari, té una rellevància especial el compliment dels principis generals
de la protecció de dades. La normativa de protecció de dades de caràcter
personal, en connexió amb les concrecions de la normativa sectorial aplica-
ble, preveu una sèrie de principis i garanties de compliment obligat per les
diverses parts implicades en el tractament de dades dels pacients, en el con-
text de la proposta. Per tal de valorar les previsions de la proposta amb rela-
ció a aquests principis i obligacions, en el context de l’HCCC, és especial-
ment rellevant el Document de treball sobre el tractament de dades personals
relatives a la salut en els historials mèdics electrònics (HME), adoptat el 15
de febrer de 2007 pel Grup de Treball de l’article 29, ja esmentat, així com la
Recomanació R (97) 5 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa amb rela-
ció a la protecció de dades mèdiques, adoptada el 13 de febrer de 1997. 

Atès que en diversos apartats de la proposta la referència a alguns d’aquests
principis o la interpretació que se’n fa no és prou clara o ajustada al que dis-
posa la normativa, a continuació es fan diverses consideracions sobre el tema.

Pel que fa al principi de qualitat de les dades i a la finalitat del tractament de
dades personals previst a la proposta, cal recordar que el tractament de les
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dades de salut respon a finalitats pròpies de l’assistència sanitària, com a
finalitat legítima, determinada i explícita, és a dir, per a la prevenció i la diag-
nosi mèdiques, la prestació de l’assistència sanitària o de tractaments mèdics
o per a la gestió dels serveis sanitaris. Amb relació al compliment del prin-
cipi de qualitat, segons el qual les dades només es poden recollir per ser trac-
tades quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a
aquestes finalitats (article 4 de la LOPD), cal tenir en compte el que disposa
la Llei 21/2000, ja esmentada, pel que fa als possibles usos de la història clí-
nica, que és la norma amb rang de llei que concreta les previsions de la nor-
mativa de protecció de dades pel que fa a la història clínica, i disposa qui-
nes dades es poden utilitzar per a quins usos en particular, i defineix quins
col·lectius professionals poden accedir a la informació, segons la tipologia de
dades de què es tracti. 

La llei esmentada defineix a l’article 10 el contingut de la història clínica i dis-
tingeix la informació segons que es tracti de dades d’identificació del malalt
i de l’assistència o de dades clinicoassistencials i dades socials. Les finali-
tats per a les quals es pot utilitzar determinada informació continguda a la
història clínica es determinen a l’article 11 de la mateixa llei, que disposa el
que segueix:

«1. La història clínica és un instrument destinat fonamentalment a ajudar a
garantir una assistència adequada al pacient. A aquest efecte, els pro-
fessionals assistencials del centre implicats en el diagnòstic o el trac-
tament del malalt han de tenir accés a la història clínica.

»2. Cada centre ha d’establir el mecanisme que faci possible que, mentre
es presta assistència a un pacient concret, els professionals que l’ate-
nen puguin, en tot moment, tenir accés a la història clínica corresponent.

»3. Es pot accedir a la història clínica amb finalitats epidemiològiques, d’in-
vestigació o docència, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter per-
sonal, i la Llei de l’Estat 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i les
disposicions concordants. L’accés a la història clínica amb aquestes
finalitats obliga a preservar les dades d’identificació personal del
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pacient, separades de les de caràcter clinicoassistencial, llevat que
aquest hi hagi donat abans el seu consentiment.

»4. El personal que té cura de les tasques d’administració i gestió dels cen-
tres sanitaris pot accedir només a les dades de la història clínica rela-
cionades amb les funcions esmentades.

»5. El personal al servei de l’Administració sanitària que exerceix funcions
d’inspecció, degudament acreditat, pot accedir a les històries clíniques
a fi de comprovar la qualitat de l’assistència, el compliment dels drets
del pacient o qualsevol altra obligació del centre amb relació als
pacients o a l’Administració sanitària.

»6. Tot el personal que accedeix en ús de les seves competències a qual-
sevol classe de dades de la història clínica està subjecte al deure de
guardar-ne el secret.»

Així doncs, la Llei 21/2000 distingeix els diversos usos de la història clínica,
que condicionen les dades personals que serà justificat tractar en cada cas,
per aplicació del principi de qualitat, així com els accessos que es genera-
ran per fer el corresponent tractament. 

De manera similar, el fitxer «Registre d’informació sanitària de pacients», que
serviria de base al compliment de les finalitats de la proposta, segons s’ex-
posa a la mateixa proposta, a l’apartat relatiu a les finalitats i els usos del fit-
xer fa esment dels diferents usos de la història clínica previstos a la Llei
21/2000. Això pot contribuir a interpretar que a la proposta s’habilita l’accés
a les dades per acomplir qualsevol dels usos de la història clínica, indistin-
tament, qüestió que no queda prou clara en el text de la proposta.

Sembla, doncs, que la proposta es refereix a tots els usos de la història clí-
nica previstos a la llei, de forma indistinta. La proposta de conveni marc, al
si de la implantació de la Història Clínica Compartida, implica que els pro-
fessionals dels diferents centres sanitaris adscrits tinguin accés a les dades
personals dels pacients, com es dedueix, entre altres, del punt IV dels ante-
cedents de la proposta. Sobre la base d’aquestes i altres referències, es con-
sidera que la proposta no precisa suficientment si l’ús de les dades es limita
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a l’ús previst a l’article 11.1 de la Llei 21/2000, o també a la resta de finalitats
que s’hi regulen.

De la lectura de la proposta es genera una indefinició o generalització impor-
tant respecte dels usos que s’hi preveuen i dels accessos que es generen
amb relació a aquests usos. Aquesta generalització pot provocar confusió, i
si s’interpreta la proposta com a habilitadora de «qualsevol» accés al con-
junt de dades personals per acomplir «qualsevol» dels usos de la història clí-
nica, indistintament, la proposta no s’ajustaria al principi de qualitat en el trac-
tament de les dades, si no és que es concreten suficientment els fluxos
informatius i els accessos en cada supòsit. Si bé les previsions de la LOPD,
en connexió amb el que disposa la Llei 21/2002, pel que fa a les finalitats i
els usos de la història clínica en el context de l’HCCC, són vinculants per a
la proposta, del contingut d’aquesta sorgeixen dubtes que convé posar de
manifest i que podrien portar a valorar una modificació del text de la proposta
per tal de fer més clara la referència a aquest règim jurídic aplicable.

Per exemple, a l’apartat 2.4 —i en connexió amb aquest, a diversos apartats
del text—, es diu que la implantació de l’HCCC implica la comunicació, l’ac-
cés, la cessió i el tractament de dades, i que les finalitats aplicades a les
dades es corresponen amb les competències atribuïdes a cadascuna de les
parts, i s’hi afegeix que «el metge no requereix el consentiment del pacient
per poder accedir a les seves dades». De la lectura dels articles 10 i 11 de
la Llei 21/2000, en connexió amb el que disposa la LOPD, es dedueix que
previsions com aquesta no són correctes si no es precisen suficientment, ja
que, per exemple, per a finalitats epidemiològiques, d’investigació o de
docència, la llei esmentada obliga en tot cas a separar la identificació del
pacient de la resta de la informació, si no es té el consentiment del pacient,
una previsió que no ha de variar en el context de la història clínica compar-
tida. 

En conclusió, es troba a faltar a la proposta una diferenciació suficient de la
comunicació de la informació sanitària per a finalitats que no siguin d’assis-
tència sanitària (judicials, epidemiològiques, de salut pública, de recerca o
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de docència). En aquests casos, llevat del judicial, la normativa imposa l’o-
bligació de preservar l’anonimat, excepte si el pacient hi ha donat el seu con-
sentiment. La comunicació de dades per a finalitats diferents de les sanità-
ries, en termes generals, sempre que es puguin considerar compatibles amb
les finalitats per a les quals s’han recollit les dades, està sotmesa al règim del
consentiment que estableix la Directiva 95/46/CE. Per tant, més enllà d’a-
quests exemples concrets, es considera adient revisar el text en conjunt per
tal d’ajustar-lo més clarament a les previsions legals esmentades. 

Pel que fa a les dades personals a les quals en cada cas i per a cada ús con-
cret poden accedir determinats professionals, el principi de qualitat i la pro-
porcionalitat en el tractament de dades que se’n deriva han de portar a revi-
sar diversos apartats de la proposta, com ara la referència, al punt I dels
antecedents, que «els serveis assistencials tinguin accés a tota la informació
disponible». Cal insistir que una previsió d’accés a tota la informació contin-
guda a la història clínica no és pertinent des del punt de vista del que exigeix
la normativa de protecció de dades i la mateixa Llei 21/2000. Deixant de
banda la necessitat d’especificar els usos que generarà el tractament de
dades, que han d’estar vinculats als límits legals previstos, cal explicitar a la
proposta els accessos que deriven del tractament. Un cop més, el règim pre-
vist en aquesta norma de rang legal per als accessos del personal sanitari,
administratiu o d’inspecció o de control a la informació vincula i condiciona
les previsions de la proposta de CM que s’informa.

Pel que fa als accessos dels professionals dels diferents centres implicats
que es preveuen a la proposta, cal afegir que l’apartat 2.8.3 de la proposta
esmenta els professionals que poden tenir accés a l’HCCC. En aquest sen-
tit, la proposta és prou concreta, però també es fa esment que a l’HCCC «hi
ha diferents tipus de dades que es poden consultar en altres situacions i per
altres professionals sanitaris, si el creixement dels continguts de l’HCCC i la
qualitat assistencial així ho aconsellen. Si és el cas, cada una d’aquestes
situacions es recollirà a l’annex VI». Tenint en compte que es tracta d’una pre-
visió de futur i que l’annex esmentat és buit de contingut a la versió de la pro-
posta sobre la qual es fa aquest informe, convindria recordar la necessitat
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que previsions d’aquest tipus es concretin d’acord amb el règim general apli-
cable per als accessos i els usos de la història clínica, ja assenyalats.

Encara amb relació als fluxos informatius que preveu la proposta, cal tenir en
compte la descripció de les diferents etapes de desenvolupament de l’HCCC
(pàgina 6 i següents del Document de marc funcional). S’hi diu que en una
primera fase es fa esment que les «parts rellevants de les diverses històries
clíniques d’una persona es visualitzin simultàniament [...]», sense precisar de
quines dades es tractaria. Com a horitzó final (pàgina 10 del Document de
marc funcional), es preveu un conjunt de dades, com ara «hàbits o aspectes
laborals», que igualment caldria relacionar amb la terminologia utilitzada a la
Llei 21/2000.

Novament a tall d’exemple, a l’apartat 2.2.1.2 de la proposta es fa esment de
totes les dades personals incloses segons l’article 10 de la Llei 21/2000 (iden-
tificatives, clinicoassistencials i socials), i, pel que es descriu a l’apartat 2.4,
l’accés al conjunt de dades es fa de forma genèrica i no vinculada als usos
concrets que el justifiquen. 

Es considera que un objectiu important en el desenvolupament del projecte
d’història clínica compartida és estructurar-ne correctament les dades, com
a garantia que la informació sensible que s’inclou en les històries clíniques
es trobarà ordenada, i que aquest ordre pot contribuir a millorar el control dels
accessos a la informació. D’aquesta manera, si dins de les categories de
dades personals ja previstes a l’article 10 de la Llei 21/2000, es poden estruc-
turar les dades en diferents subcategories o mòduls, amb una referència
especial a les dades clinicoassistencials, això podria contribuir a controlar
més adequadament els accessos o a donar una resposta més precisa als
drets d’accés o oposició que poden exercir els ciutadans.

Amb relació a la necessitat de concretar a quines dades es pot accedir per
acomplir quins usos concrets, a l’annex IV de la proposta, «Procediment per
obtenir còpia d’informació continguda a l’HCCC», se cita al formulari les que
«a cada moment determini la Comissió de Seguiment del Conveni Marc». Al
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formulari a què es refereix l’annex IV s’hauria de concretar la tipologia de les
dades i justificar la finalitat per a la qual se sol·liciten. Amb relació a aquest
punt, i pel que fa a l’annex VI de la proposta, «Situacions de consulta espe-
cial a l’HCCC», aquest annex no té contingut. Per tant, no es pot fer cap valo-
ració sobre el tema.

Altres previsions de la proposta són igualment indefinides, com ara la previ-
sió a l’apartat 2.2.2.1 segons la qual «es considera la possibilitat que, en
cadascuna de les fases del programa d’història clínica compartida fins que
s’implanti del tot, les dades que contingui, procedents dels historials clínics
dels centres, es vagin ampliant». Les dades de la història clínica s’utilitzaran
en cada moment en funció dels seus usos, previstos a la normativa a basta-
ment esmentada, i pels professionals que en cada moment hi estiguin habi-
litats per acomplir les respectives funcions. Per tant, es podria plantejar la
conveniència de revisar a la proposta unes previsions que, per genèriques,
poden provocar una certa confusió.

IV

Pel que fa als fluxos informatius que generarà la proposta, es considera que
el fet d’haver optat per un model organitzatiu descentralitzat obliga a analit-
zar en profunditat els fluxos informatius que es generen, en el benentès que
revesteixen una complexitat probablement superior a la que es donaria en
altres sistemes.

Amb relació a l’apartat 2.4.1 de la proposta, en què es descriuen els fluxos
informatius que es generaran, es plantegen diverses situacions. A l’apartat a
es preveu una cessió de dades del fitxer de pacients dels centres cap al fit-
xer RISP (d’informació sanitària de pacients) de l’Administració pública com-
petent en matèria de salut, mentre que a l’apartat c es preveu el cas invers.
A l’apartat b, el flux d’informació té lloc entre els fitxers de pacients dels cen-
tres, sense intervenció de l’Administració pública competent en matèria de
salut. L’apartat d preveu explícitament la figura de l’encarregat del tractament
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amb relació a la cessió de dades al fitxer Conjunt Mínim Bàsic de Dades
(CMBD) i al fitxer de prestació farmacèutica de l’Administració pública com-
petent en matèria de salut.

Tot i que aquests són els supòsits explicitats, i que aparentment, i tenint en
compte el que disposa l’annex II de la proposta, no es preveu la possibilitat que
hi hagi dos encarregats del tractament, es podria precisar més aquest esquema
per aclarir si es podria donar aquesta possibilitat de comunicació de dades
entre dos centres que tinguin alhora la condició d’encarregats del tractament.

A més, caldria tenir en compte que l’esquema descrit en aquest apartat porta
l’encapçalament genèric de «Cessions de dades». Atès que aquest esquema
preveu casos en què el flux informatiu respon a una relació entre responsa-
ble i encarregat del tractament, segons el que disposa l’article 12 de la LOPD,
en aquests casos no som davant una cessió o comunicació de dades. Per
tant, es fa necessari especificar també aquesta qüestió i fer referència a la
cessió de dades quan aquesta tingui lloc, seguint els paràmetres de la LOPD.

La proposta preveu a l’apartat 2.4 quines són les cessions de dades que cal
fer. Deixant de banda el que s’apunta en aquest informe respecte de la
necessitat d’aclarir les referències pel que fa al plantejament, erroni des de
la perspectiva de la protecció de dades, que el consentiment per al tracta-
ment i la cessió de dades el dóna el centre, i no, si escau, el titular de les
dades, es preveuen cessions del fitxer de pacients del centre al fitxer de
l’Administració competent en matèria de salut, cessions entre fitxers de
pacients dels diferents centres i cessions del fitxer de l’esmentada adminis-
tració als dels centres, entre altres, tal com s’ha esmentat al primer paràgraf
d’aquest fonament jurídic. 

A més (apartat d), es preveuen cessions a la referida administració des del
fitxer de pacients dels centres a altres fitxers (CMBD i fitxer de prestació far-
macèutica), previstos a la normativa corresponent de creació de fitxers, tot i
que amb la denominació de «Registre» en els dos casos. En aquest supòsit
es considera que l’ens públic encarregat de l’organització, la planificació i la
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gestió dels serveis sanitaris actua com a encarregat de tractament (tal com
es defineix a l’article 3.g de la LOPD); per tant, cal entendre aplicables les
previsions de l’article 12 de la LOPD, que regula les condicions d’accés a les
dades per compte de tercers i segons el qual no es considera comunicació
de dades aquest tipus d’accés, necessari per prestar un servei al responsa-
ble del tractament.

L’apartat 2.2 especifica que, en els casos en què un centre opti per diposi-
tar continguts dels seus historials clínics en repositoris de l’Administració
competent en matèria de salut destinats a l’HCCC, cal signar el contracte de
l’annex II, que s’entén sotmès a tots i cadascun dels apartats de l’article 12
de la LOPD.

Així doncs, sembla que es dedueix que és el centre qui opta per establir una
relació de responsable i encarregat del tractament amb l’Administració com-
petent en matèria de salut, tot i que es desconeix de quines valoracions pot
dependre aquesta opció. Tenint en compte que als antecedents de la pro-
posta (punt V) s’afirma que «les dades dels pacients s’han d’integrar en un
sistema d’informació» de l’Administració pública competent en matèria de
salut, no queda clar en quins casos seria procedent aquesta opció, és a dir,
sobre quina base els centres opten per dipositar continguts en repositoris d’a-
questa administració, o en quins casos no es fa així. En tot cas, regirien les
previsions de l’article 12 esmentat i, per tant, estrictament no es tractaria
d’una cessió o comunicació de dades, en els termes de la LOPD. Per a la
resta de casos, es troba a faltar a la proposta una fonamentació més concreta
en la norma de rang legal que habilita aquest tipus de cessions, sobre la base
del règim general aplicable al tractament de dades de salut, més enllà de les
referències a la «legislació vigent» dels antecedents de la proposta. 

V

Pel que fa al dret d’informació als titulars de les dades de caràcter personal,
configurat amb caràcter general a l’article 5 de la LOPD, en el moment de la
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recollida de dades cal que es presti el deure d’informació en els termes que
preveu l’article esmentat. Cal plantejar si el dret d’informació que, indepen-
dentment dels continguts de la proposta, ja es dóna al pacient que acudeix
a un determinat centre de salut s’hauria de concretar o reforçar per donar
cobertura al desenvolupament de la proposta. 

En el moment de fer la recollida i el tractament de dades de caràcter perso-
nal, i en el moment de prestar l’assistència sanitària als pacients, tenim l’o-
bligació que imposa la normativa sanitària, és a dir, acomplir el consentiment
informat (article 6 de la Llei 21/2000), que també està reconegut, entre altres,
a l’article 3 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, segons
el qual, amb relació al dret a la integritat física i psíquica de la persona, i en
el marc de la medicina i la biologia, es respectaran en particular el consen-
timent lliure i informat de la persona, d’acord amb les modalitats establertes
a la llei, i el deure d’informació imposat per la LOPD.

Entre altres, l’article 5 esmentat exigeix la informació expressa, precisa i
inequívoca de l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter
personal, de la finalitat de la recollida de dades i dels destinataris de la infor-
mació, entre altres. D’entrada, es pot considerar que la proposta implica can-
vis substancials respecte d’aquestes previsions contingudes a l’article 5 de
la LOPD, i que, per tant, cal informar les persones interessades sobre aques-
tes circumstàncies. 

D’altra banda, la Recomanació sobre protecció de dades mèdiques esmen-
tada aconsella que la informació es doni preferentment en el moment de reco-
llir les dades, i que, si les dades no s’obtenen directament de la persona inte-
ressada, la informació s’ha de prestar al més aviat possible. S’afegeix que la
informació al titular de les dades ha de ser «apropiada i adaptada a les cir-
cumstàncies», i que cada persona n’hauria de ser informada individualment
(article 5). Es considera que les circumstàncies específiques que genera la
proposta pel que fa al tractament de les dades de salut dels pacients exigeix
un reforçament i una claredat suficient en la informació que sobre aquest nou
tractament i aquests accessos es dóna als pacients afectats.
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Vistes les particularitats que presenta el tractament de dades de salut que
implica la proposta, es fa menció del Document de treball sobre disponibili-
tat en xarxa d’arxius electrònics de salut (Electronic Health Record), del Grup
de Treball internacional de protecció de dades en telecomunicacions, d’abril
del 2006. En concret, pel que fa al dret d’informació, es recomana que el
pacient sigui informat de forma específica i completa de la naturalesa de les
dades i de l’estructura de l’arxiu electrònic en què es contenen. Així, en con-
nexió amb la Recomanació del Consell d’Europa, i vistos els objectius de la
proposta, seria recomanable una atenció especial en el dret d’informació al
pacient amb relació a les implicacions del tractament electrònic i els diferents
accessos que s’hi preveuen.

Vist el contingut de la proposta, cal concloure que no hi ha previsions sufi-
cientment clares respecte de la manera com es dóna la informació prèvia al
ciutadà titular de les dades. Per exemple, a l’apartat 2.7.1 de la proposta es
diu que «els afectats que figurin a l’HCCC poden exercir els drets d’accés (a
la informació de salut que hi ha a la seva Història Clínica Compartida) [...]».
A l’apartat 2.9 de la proposta s’especifica la informació que es donarà als pro-
fessionals respecte de les característiques, les qualitats, la temporalitat i la
procedència dels continguts informatius disponibles, i a l’avís legal previst a
l’annex V de la proposta s’informa el professional sobre les condicions d’ac-
cés a la informació, però cap d’aquestes previsions no fa esment de la infor-
mació que sobre els diferents apartats de l’article 5 de la LOPD s’ha de donar
als ciutadans, en concret respecte de les particularitats del tractament que
generarà la proposta. El dret d’informació que ja té un pacient que acudeix
a un determinat centre s’hauria de precisar i reforçar pel que fa a la informa-
ció sobre el tractament que generarà la proposta, i en aquest sentit es con-
sidera que el text no acompleix prou l’article 5 de la LOPD ni les exigències
i les recomanacions dels textos esmentats.

VI

Pel que fa a l’exercici dels drets d’autodeterminació informativa d’habeas data
del titular de les dades, cal fer les consideracions següents.
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El dret d’accés del pacient a la seva història clínica, reconegut a la normativa
ja citada i en el context de la proposta, és un requisit indispensable per a la
garantia del dret a l’autodeterminació informativa, el dret fonamental a contro-
lar qui disposa de les dades, per a quines finalitats, quan i com o amb quina
seguretat són tractades, i a tenir un cert grau de decisió sobre aquests aspec-
tes. Tant la LOPD com la normativa sectorial aplicable coincideixen en el dret
del pacient a tenir accés a la informació, i s’han d’interpretar de forma integrada.
Per bé que hi pot haver limitacions del dret d’accés, en el sentit que el seu exer-
cici no es faci en perjudici de drets de terceres persones o de professionals
que participen en l’elaboració de la informació (amb una referència especial a
les anotacions subjectives dels metges), el dret d’accés del pacient a la infor-
mació ha de respectar el règim general establert a la LOPD (article 15, en con-
nexió amb el que disposa l’article 13 de la Llei 21/2000). Aquest dret es recull
específicament a l’article 8 de la Recomanació del 1997 del Consell d’Europa,
que preveu el dret de tota persona a accedir a les seves dades mèdiques, exi-
geix que la informació es presti de manera intel·ligible i recull la possibilitat de
denegar o limitar el dret en determinades situacions, legalment previstes. 

D’altra banda, la normativa de protecció de dades reconeix els drets d’opo-
sició, cancel·lació i rectificació de les dades, si bé en l’àmbit sanitari l’exer-
cici d’aquests drets presenta particularitats (entre altres, els períodes de con-
servació de la informació previstos a la llei 21/2000). Tot i aquestes
particularitats, en aplicació del règim general hi pot haver supòsits en què la
rectificació o la cancel·lació de dades podria ser pertinent, de manera que
cal tenir present l’existència de tots aquests drets i cal respectar-ne l’exercici
legítim dels afectats, independentment de les circumstàncies que, en cada
cas, puguin limitar-ne l’exercici.

A continuació s’analitzen diverses qüestions relatives al contingut de l’apar-
tat 2.7 de la proposta, relatiu a l’exercici dels drets relacionats en matèria de
protecció de dades personals i de la història clínica. 

D’entrada, es considera que la informació sobre els drets d’autodetermina-
ció informativa és incompleta, ja que només es fa esment del dret d’accés i
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d’oposició, «i dels que en cada moment permeti la legislació vigent». Convé
aclarir les referències que es fan a aquests drets, amb relació al que s’ha
apuntat. Algunes previsions genèriques i indeterminades, o a vegades incom-
pletes, com ara les contingudes al paràgraf segon d’aquest apartat 2.7.1, són
impròpies d’un conveni marc, en el qual no és tan necessari incloure previ-
sions genèriques o descriptives de la normativa aplicable com incloure-hi cla-
rament quines són les obligacions a les quals es comprometen les parts que
han de signar el futur conveni.

A més, es fa esment en aquest apartat 2.7.1, així com al paràgraf segon del
mateix apartat, que en una «fase inicial» els pacients poden revocar com-
pletament l’accés dels professionals a la seva HCCC, en virtut de limitar l’ac-
cés a informació de salut no pertinent. No es considera adient que es faci
referència a la possibilitat de revocació de forma general, ja que la revoca-
ció té sentit si l’accés a les dades personals es condiciona a la prestació
prèvia del consentiment pel titular de les dades, cosa que, vist el marc nor-
matiu aplicable, no seria necessari en tots els casos. Quan no sigui neces-
sari el consentiment previ de l’afectat, sembla més ajustat a la terminologia
de la LOPD referir-se a una possibilitat d’oposició a un determinat accés a
les dades en els termes de l’article 6.4 de la LOPD, que estableix el que
segueix:

«En els casos en què no sigui necessari el consentiment de l’afectat per fer
el tractament de les dades de caràcter personal, i sempre que una llei no dis-
posi el contrari, aquest s’hi pot oposar quan hi hagi motius fonamentals i legí-
tims relatius a una situació personal concreta. En aquest supòsit, el respon-
sable del fitxer ha d’excloure del tractament les dades relatives a la persona
afectada.»

Encara amb relació a aquesta previsió de revocació de l’accés a informació
de salut «no pertinent», cal fer notar que, si la informació no és pertinent a la
finalitat que justifica l’accés, som davant un accés il·legítim que en qualsevol
cas no hauria de tenir lloc, independentment del fet que la persona interes-
sada pugui detectar-ho i oposar-s’hi. 
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Amb relació al dret d’oposició en el context del tractament de dades de salut,
el Document de treball sobre el tractament de dades personals relatives a la
salut en els historials mèdics electrònics (HME), del Grup de Treball de l’arti-
cle 29, ja esmentat, destaca que el respecte per l’autodeterminació informa-
tiva del pacient és clau, en el sentit que el pacient ha de tenir un reconeixe-
ment del seu «dret de denegació». En aquest sentit, es recomana preveure a
favor del pacient la possibilitat de denegació de certs accessos i tractaments
de les seves dades, per assegurar així un cert marge de control al titular de
les dades. En aquest sentit, el Grup de Treball de l’article 29 afirma que «sem-
pre hauria de ser possible, en principi, que un pacient impedís la comunica-
ció de les seves dades mèdiques, documentades per un professional de la
salut durant el tractament, a altres professionals de la salut, si així ho decideix».

Vista la rellevància que té amb relació a l’autodeterminació informativa dels
pacients el fet que es reconegui el dret d’oposició de forma explícita a la pro-
posta, es recomana incloure en la proposta un nou apartat 2.7.3, relatiu a l’exer-
cici del dret d’oposició. Aquest apartat aniria a continuació de l’apartat 2.7.2, rela-
tiu al dret d’accés del pacient —-tot i que el títol d’aquest darrer l’apartat («Història
clínica») no permet identificar de forma clara que es refereix al dret d’accés.

No és superflu afegir la interrelació existent entre el dret d’oposició i el dret
d’informació previst a la LOPD, i que ja s’ha valorat en aquest informe. És a
dir, la possibilitat que un pacient pugui exercir de forma efectiva el seu dret
d’oposició té com a condició necessària que s’hagi acomplert adequadament
el dret d’informació. Si no és així, i el pacient no ha estat informat de les con-
dicions del tractament i de la possibilitat d’exercir-hi els seus drets, es fa difí-
cil a la pràctica que es pugui oposar a un tractament o un accés concret a
les seves dades personals. En aquest sentit, el Document del Grup de Treball
de l’article 29 citat en aquest fonament jurídic conclou que, per tal que la pos-
sibilitat d’oposició constitueixi una garantia adequada eficaç, és necessari
que el pacient rebi la informació adequada.

Tampoc no es comparteix l’opció que sembla que s’apunta a la proposta de
condicionar l’exercici dels drets esmentats a un període temporal limitat. Si
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fos així, el titular dels drets no tindria cap control sobre les seves dades per-
sonals passada aquesta fase inicial. 

A l’apartat 2.7 esmentat s’afegeix el que segueix:

«L’actual desenvolupament de la normativa relativa a la protecció de dades
de caràcter personal no distingeix entre els diferents tipus de dades de salut
d’un pacient. Entenent que totes les dades de salut no són iguals i preveient
que en un futur es podrà distingir entre les diferents dades de salut, en una
primera fase del projecte es preveu que el pacient pugui limitar totalment l’ac-
cés entre centres a la seva Història Clínica Compartida.» 

Aquesta previsió sembla que es refereix a l’exercici d’un dret d’oposició del
titular de les dades a un tractament determinat, probablement al fet que deter-
minats professionals puguin tenir accés a la informació. En fer-se aquesta pre-
visió dins l’apartat relatiu a l’exercici dels drets en matèria de protecció de
dades, sembla que hi ha una certa confusió entre l’exercici del dret d’accés
i el d’oposició, tots dos exercits pel titular de les dades. Certament, la LOPD
no categoritza les dades de salut a efectes de protecció, en concret a efec-
tes de les mesures de seguretat aplicables, que són en tot cas de nivell alt
(mesures de seguretat, etc.), però, independentment d’això, l’exercici dels
drets d’habeas data no es condicionen, a la normativa aplicable, a aquesta
circumstància. Per tant, caldria aclarir les previsions que es fan a la proposta
respecte de l’exercici d’aquests drets, per tal d’adequar-les al règim general
aplicable respecte de les dades de salut.

Al punt a del mateix apartat 2.7.1 de la proposta es diu que hi ha l’opció de
«baixa voluntària» del sistema per mitjans telemàtics. Novament, tenint en
compte la terminologia de la LOPD, no és prou clar si aquesta referència és
al dret de cancel·lació de dades o bé, i això sembla més probable, a un dret
d’oposició a un determinat tractament telemàtic en els termes de l’article 6.4
de la LOPD. Això repercuteix en la necessitat d’aclarir el procediment (que
semblaria automàtic) pel qual el pacient es dóna d’alta en el sistema previst
a la proposta.
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Encara pel que fa al contingut de l’apartat 2.7.1.a, amb relació a l’exercici dels
drets reconeguts a les persones afectades, es preveu que han d’utilitzar sis-
temes d’identificació i autenticació legalment acceptats per la legislació
vigent. Es considera que aquesta referència és insuficient i s’hauria de con-
cretar, tenint en compte que es fa dependre l’exercici dels drets per via tele-
màtica d’uns sistemes d’identificació que no es defineixen. En aquest sentit,
es recomana identificar els requisits de seguretat que han de complir els
mecanismes d’identificació i autenticació.

Finalment, respecte de l’exercici dels drets, es defineix un flux d’informació
entre els fitxers de l’Administració pública competent en matèria de salut i els
dels diferents centres, i de la proposta es dedueix que l’exercici dels drets es
fa a cada centre i que els centres han de traslladar còpia de la sol·licitud a
l’Administració pública competent en matèria de salut (punt b de l’apartat 2.7.1
de la proposta). Sobre aquest tema cal tenir present que el dret d’habeas data
s’exerceix davant el responsable del fitxer, i que els terminis per fer efectius
els drets són breus (article 15 i següents de la LOPD), i que, per tant, és impor-
tant que els responsables agilitin la recepció de les sol·licituds d’exercici de
drets. Vist el model proposat, en què no es defineix un únic fitxer de pacients
i, per tant, un únic responsable, sinó que hi ha diversos responsables de fit-
xers i diversos encarregats del tractament implicats en els fluxos informatius
que genera la proposta, s’ha de tenir present que la sol·licitud ha d’arribar amb
la celeritat necessària davant el responsable del fitxer que pertoqui en cada
cas, sigui l’Administració competent en matèria de salut o una altra entitat, per
poder atendre el dret, independentment del centre on es presenti, i aquest pro-
cés no s’ha de veure afectat per la tramesa de la sol·licitud a l’Administració
pública competent en matèria de salut. Per tant, es considera necessari revi-
sar aquesta previsió i clarificar el procediment d’exercici dels drets.

VII

Respecte de les mesures de seguretat, atès que les dades de la història clí-
nica tenen la consideració de dades de salut, segons el que disposa la
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LOPD, en connexió amb les previsions dels articles 3 i 4 del Reial decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de segu-
retat, les mesures aplicables als fitxers de pacients es qualifiquen de nivell
alt, com ja disposa la normativa corresponent de creació de fitxers, en con-
cret pel que fa al fitxer «Registre d’informació sanitària de pacients». 

Tot i que és encertada la referència, a l’apartat 2.5.1, a la normativa sobre
mesures de seguretat, també s’estableix que els centres adherits «manifes-
ten expressament que compleixen les mesures de seguretat de nivell alt»,
d’acord amb el que disposa el Reglament esmentat. Aquests termes no es
consideren adients, ja que, en lloc de recollir una manifestació de les parts,
caldria preveure l’obligació de les parts de complir la normativa citada, o la
que al seu dia la substitueixi.

Cal recordar que els fitxers amb dades de nivell alt han de contenir, a més
de les mesures de nivell bàsic i mitjà, les qualificades de nivell alt (articles 23
a 26 del Reglament), i que els nivells de les mesures de seguretat tenen la
condició de mínims exigibles. 

Aquestes previsions s’han d’interpretar en connexió amb l’article 14 de la Llei
21/2000, segons el qual «el pacient té dret que els centres sanitaris esta-
bleixin un mecanisme de custòdia activa i diligent de les històries clíniques.
Aquesta custòdia ha de permetre la recollida, la recuperació, la integració i
la comunicació de la informació sotmesa al principi de confidencialitat [...]».

Així mateix, s’ha de tenir en compte el que disposa aquesta mateixa llei a l’ar-
ticle 9.4, segons el qual «els centres sanitaris han de prendre les mesures
tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals reco-
llides i evitar-ne la destrucció o la pèrdua accidental, i també l’accés, l’alte-
ració, la comunicació o qualsevol altre processament que no siguin autorit-
zats».

Deixant de banda el que s’ha dit de la normativa sobre mesures de segure-
tat, es podria valorar la conveniència que, abans d’incorporar un centre al
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conveni marc, aquest centre acredités almenys alguns aspectes, com ara,
entre altres, l’existència del document de seguretat, el nomenament i l’exis-
tència d’un responsable de seguretat, i la declaració formal que té un regis-
tre d’accessos a la informació i un registre d’incidències, com a indicadors
mínims pels quals es pot presumir, en tant que indicis, que s’ha fet una ade-
quació correcta a la normativa pel que fa a mesures de seguretat. També es
podria demanar l’acreditació de la inscripció actualitzada de fitxers al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

A més del que preveu la normativa de protecció de dades aplicable respecte
de les mesures de seguretat que són exigibles en el context de la proposta
que s’informa, es pot recordar un cop més la Recomanació del Consell
d’Europa, que conté un catàleg de mesures expressament concebudes per
a les dades de salut que pretenen assegurar la confidencialitat, la integritat i
l’exactitud de les dades processades. L’article 9 d’aquesta recomanació esta-
bleix, com a objectius, una sèrie de controls per garantir la seguretat de les
dades de salut, entre altres, controls de la utilització de les dades per tal d’e-
vitar que persones no autoritzades usin la informació, controls dels accessos
a la informació, amb la recomanació expressa que el disseny del sistema de
processament permeti separar les dades identificatives, les administratives,
les mèdiques, les socials i les genètiques, i que hi hagi un control dels acces-
sos a cada categoria diferent de dades de salut. 

Continuant amb el conjunt de recomanacions que els diferents grups de
treball d’experts en protecció de dades han assenyalat com a especialment
recomanables en el context del tractament de dades de salut, recordem
també que el Document de treball sobre disponibilitat en xarxa d’arxius
electrònics de salut, del Grup de Treball internacional de protecció de
dades en telecomunicacions, ja esmentat, estableix com a recomanació la
cura especial respecte de quines categories de dades de salut han d’es-
tar disponibles en format electrònic, o posades a la xarxa. S’afegeix que
les dades genètiques o psiquiàtriques s’haurien d’excloure del processa-
ment en línia o, com a mínim, haurien d’estar subjectes a controls d’accés
especialment estrictes. Es considera, a més, que els estàndards legals de
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confidencialitat amb relació als arxius tradicionals, no electrònics, poden
ser insuficients quan els arxius electrònics estan disponibles a la xarxa. Es
recomana en aquests casos una encriptació reforçada i mecanismes d’au-
tenticació segurs. Es remarca que només el personal mèdic qualificat i
autoritzat hauria d’estar autoritzat a accedir a parts específiques dels fit-
xers de salut en línia, i només quan fos estrictament necessari, i també es
recomana la possibilitat de la traçabilitat o seguiment dels accessos pel
pacient.

Finalment, al Document del Grup de Treball de l’article 29, de 15 de febrer
de 2007, citat anteriorment, es considera que el marc jurídic aplicable a les
mesures de seguretat en el context de les històries mèdiques electròniques
hauria de preveure especialment la necessitat d’un sistema fiable i eficaç d’i-
dentificació i autenticació electròniques, així com registres constantment
actualitzats, per tal de controlar-ne els accessos; controls interns i externs
regulars en matèria de protecció de dades; instruccions clares i documenta-
des a tot el personal sobre la seguretat del sistema; una distinció clara de les
funcions i les competències pel que fa a les categories de persones respon-
sables del sistema o que hi participin, per poder determinar responsabilitats,
i estendre l’encriptació no tan sols a la transferència de dades, sinó també a
l’emmagatzemament, entre altres.

Cal esmentar que, pel que fa a l’accés a la informació de les persones auto-
ritzades, l’apartat 2.8 de la proposta es refereix a sistemes d’identificació i
autentificació individualitzats de forma genèrica. Respecte de «l’adequada
acreditació», el text remet a l’annex III de la proposta, en el qual s’exigeix
«tenir establert un sistema d’autorització de forma precisa al professional [...],
d’acord amb l’apartat 2.8 d’aquest conveni marc, i d’acreditació mitjançant
contrasenya robusta, contrasenya validada per la Comissió de Seguiment o
mitjançant certificat digital». 

Es considera que cal concretar quins són els sistemes d’identificació i auten-
ticació que s’han d’utilitzar, com a mínim identificar els requisits de seguretat
que han de complir els mecanismes d’identificació i autenticació.
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Finalment, es fa esment de dues qüestions previstes a la proposta i que tenen
una rellevància especial.

A l’apartat 2.6 es preveu, com a mesura reforçada, que l’Administració
pública competent en matèria de salut, atesa la funció de supervisió que el
sistema li atorga, pot fer les auditories tècniques que consideri necessàries
a tots els centres que formin part del projecte, amb la intervenció de la
Comissió de Seguiment prevista a l’apartat 2.12 de la proposta. Cal recordar
que aquestes auditories serien una mesura afegida a les auditories de com-
pliment obligat segons el que disposa l’article 17 del Reglament.

Pel que fa a la Comissió que es crea a la proposta, es considera que en cal-
dria definir més concretament la composició, ja que no se sap si en formaran
part experts en TIC, juristes o altres perfils professionals. També se’n podria
aclarir la participació en algun aspecte que no queda prou clar. Per exemple,
a l’apartat 2.3.6 de la proposta es preveu que, en el cas que un centre incom-
pleixi les obligacions establertes en aquest document (tot i que podria ser més
adient «en el cas que un centre incompleixi les obligacions derivades de la nor-
mativa aplicable i d’aquest document»), se li pot suspendre l’accés al sistema.
Deixant de banda que aquesta previsió genera dubtes sobre el tractament de
dades que comportaria aquesta situació, no se sap si el control l’exerciria
l’Administració pública competent en matèria de salut, d’aquesta Comissió.

Finalment, amb relació al control que ha de tenir el pacient respecte dels
accessos a les seves dades, i com a mesura de seguretat que es pot afegir
a les ja exigibles per la normativa legal aplicable, es considera molt positiu
que la proposta esmenti aquesta qüestió a l’annex V, relatiu a l’avís legal que
ha de mostrar el sistema («Els pacients poden estar assabentats dels pro-
fessionals que tenen accés...»), així com al Document de marc funcional
(apartat 3.1, «El ciutadà també podrà veure la seva història clínica i estar
assabentat de qui hi ha accedit»). No obstant això, es consideraria més ajus-
tat a les recomanacions esmentades en aquest fonament jurídic que aques-
tes consideracions s’incorporessin amb caràcter general al text de la pro-
posta, i no solament als annexos o al Document de marc funcional, per tal de
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deixar més clara la vinculació jurídica de les parts amb aquest compromís
d’assegurar el poder de control que cal atribuir al titular de les dades de
caràcter personal.

VIII

Respecte d’altres previsions del text que afecten el tractament i la seguretat
de les dades, en concret pel que fa a la clàusula sobre confidencialitat (apar-
tat 2.11 de la proposta) en l’àmbit sanitari, l’article 11.6 de la Llei 21/2000 dis-
posa que «tot el personal que accedeix en l’ús de les seves competències a
qualsevol classe de dades de la història clínica està subjecte al deure de
guardar-ne secret».

Complementàriament, l’article 14 de la mateixa llei afegeix que el pacient té
el dret, amb relació al contingut de la història clínica, que el tractament de les
dades se sotmeti al principi de confidencialitat en els termes de l’article 11
esmentat.

Aquestes previsions de la normativa sectorial aplicable s’han d’interpretar en
connexió amb el que disposa l’article 10 de la LOPD, segons el qual «el res-
ponsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de
les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que
fa a les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i
tot després d’haver acabat les seves relacions amb el titular del fitxer o, si
s’escau, amb el seu responsable».

Per tant, seria recomanable una menció més clara a l’apartat 2.11 de la pro-
posta pel que fa al marc normatiu aplicable al deure de secret en el tracta-
ment de les dades de la història clínica per tots els implicats en els acces-
sos que es generen arran de la proposta.

Finalment, i continuant amb el que s’ha apuntat en diversos punts d’aquest
informe, hi ha diferents previsions que es refereixen a la suposició que les
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parts del conveni marc compleixen la normativa de protecció de dades. Així,
per exemple, al punt 2.1 del Document de requisits d’integració a la plata-
forma, aportat per l’Administració pública competent en matèria de salut, es
diu que «tots els fitxers amb dades personals tractades a la Història Clínica
Compartida se suposen ja conformes a la Llei de protecció de dades». De
manera similar, a l’apartat 2.4 de la proposta es diu que «les parts adherides
al conveni declaren que compleixen totes les obligacions previstes a la nor-
mativa de protecció de dades de caràcter personal i que, per accedir i utilit-
zar la Història Clínica Compartida, compliran totes les obligacions establer-
tes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal».

Cal dir que aquestes previsions, o altres de similars, novament no semblen
apropiades com a contingut d’un conveni marc, en el qual ha de quedar
constància de totes i cadascuna de les obligacions a què es comprometen
les parts. Per tant, caldria plantejar substituir les referències a les «declara-
cions» que fan les parts per una referència més clara a les «obligacions» que
subscriuen les parts en adherir-se al conveni marc.

Per tot això, s’arriba a les següents

Conclusions

Examinada la proposta de conveni marc per implantar la Història Clínica
Compartida a Catalunya, que proposa integrar tant els centres públics com
els privats sempre que formin part d’aquesta xarxa d’utilització pública, i exa-
minada la documentació que l’acompanya, es considera necessari per ade-
quar-les a les previsions establertes a la corresponent normativa sobre pro-
tecció de dades de caràcter personal, que es tinguin en compte les
observacions formulades en aquest informe, especialment les que s’exposen
a continuació.

Cal atendre el particular règim de protecció que s’atribueix a les dades de
salut dins el context del que disposa la normativa sectorial aplicable, en con-
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nexió amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

En principi, existeix la cobertura legal necessària per considerar que s’exclou
la necessitat de recollir el consentiment dels pacients per fer el tractament
de les seves dades sempre en el context indicat en aquest informe. No obs-
tant això, cal revisar les referències fetes al consentiment, ja que aquest úni-
cament el presta, si escau, el titular de les dades personals, segons el règim
general aplicat al consentiment a la LOPD, i no les parts del conveni marc.

Pel que fa al principi de qualitat de dades i a les finalitats i els usos previs-
tos, no es precisa suficientment si l’ús de les dades es limita al que preveu
l’article 11.1 de la Llei 21/2000 o també a la resta de finalitats que s’hi regu-
len. Una previsió genèrica o indeterminada d’accés a tota la informació con-
tinguda a la història clínica no és pertinent des del punt de vista del que exi-
geixen la normativa de protecció de dades i la Llei 21/2000.

Es troba a faltar a la proposta una diferenciació suficient pel que fa a la comu-
nicació de la informació sanitària per a finalitats que no siguin d’assistència
sanitària (judicials, epidemiològiques, de salut pública, de recerca o de
docència).

Es fa necessari precisar l’esquema relatiu a les cessions de dades entre les
parts per tal de preveure totes les situacions possibles de fluxos informatius,
així com precisar els casos en què té lloc una cessió, o bé en quins casos
s’aplica la figura de l’encarregat del tractament, segons el que disposa l’ar-
ticle 12 de la LOPD. 

Pel que fa al dret d’informació, no hi ha previsions suficientment clares res-
pecte de la manera com es donarà la informació prèvia al titular de les dades,
i per tant no es compleix prou l’article 5 de la LOPD.

Pel que fa a l’exercici dels drets d’habeas data, es fa necessari preveure la
possibilitat d’exercir tots els drets previstos a la LOPD i clarificar el procedi-
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ment a seguir, així com aclarir les previsions respecte del dret d’accés i expli-
citar les previsions respecte del dret d’oposició. 

Es considera que estructurar les dades en diferents subcategories o mòduls,
amb una referència especial a les dades clinicoassistencials, podria contri-
buir a controlar els accessos d’una manera més adequada o a donar una res-
posta més precisa als drets d’accés i oposició que poden exercir els ciuta-
dans.

Caldria revisar també les previsions fetes respecte de la possibilitat de con-
dicionar l’exercici dels drets a un període temporal limitat i als sistemes d’i-
dentificació per exercir els drets, sistemes que no es defineixen. Caldria iden-
tificar els requisits de seguretat que han de complir els mecanismes
d’identificació i autenticació.

Pel que fa a les mesures de seguretat, es troba a faltar una menció expressa
de l’obligació que genera per a les parts complir les mesures de seguretat
previstes a la norma sobre mesures de seguretat vigent a cada moment. Així
mateix, es podrien incorporar amb caràcter general al text de la proposta
diverses previsions relatives a les mesures de seguretat aplicables, entre
altres les relatives a la possibilitat que els ciutadans controlin els accessos o
al deure de secret de l’article 10 de la LOPD.

Finalment, caldria deixar constància clara de totes i cadascuna de les obli-
gacions a què es comprometen les parts, més enllà de les declaracions que
puguin fer.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
respecte dels usos del padró municipal

L’alcalde d’un ajuntament demana el parer de l’Agència sobre els usos del
padró municipal que les corporacions locals poden fer en atenció a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
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personal (en endavant, LOPD). En concret, sol·licita informe sobre tres qües-
tions relacionades amb el padró d’habitants del seu municipi: la legitimitat de
l’ús del padró per tal d’exercir una determinada competència municipal atri-
buïda per llei; quines dades de caràcter personal en concret es poden utilit-
zar per exercir aquesta competència, i la possibilitat que una llei modifiqui els
usos del padró establerts actualment. 

La consulta s’acompanya d’un annex en què s’exposen el parer del mateix
ajuntament amb relació al padró municipal, els seus usos i la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

I

Atès que la consulta que es planteja fa referència a l’accés a determinades
dades de caràcter personal del padró municipal d’habitants, ja que es refe-
reix als veïns empadronats del municipi, cal recordar, en primer lloc, que al
padró municipal d’habitants s’han d’inscriure les persones residents en un
municipi amb una triple finalitat, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL): determina la pobla-
ció del municipi, és requisit per adquirir la condició de veí i serveix per acre-
ditar la residència i el domicili habitual (articles 15 i 16 de la LRBRL). A més
d’aquestes funcions, la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG) pre-
veu elaborar el cens electoral a partir de les dades incloses al padró, que
també serveix per fer estadístiques oficials. A això cal afegir, complementà-
riament, que l’Administració general de l’Estat i les administracions de les
comunitats autònomes poden sol·licitar a l’Institut Nacional d’Estadística,
sense el consentiment de la persona interessada, una còpia actualitzada de
determinades dades (nom, cognoms, sexe i data de naixement) que consten
als padrons municipals d’habitants i al cens electoral corresponents als terri-
toris en els quals exerceixen les seves competències, per tal de crear fitxers
o registres de població. Aquests fitxers o registres tenen com a finalitat la
comunicació dels diferents òrgans de cada administració pública amb els
interessats residents als territoris respectius respecte de les relacions juridi-
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coadministratives derivades de les seves competències respectives (dispo-
sició addicional segona de la LOPD). 

El padró conté dades personals consistents en el nom i els cognoms, el domi-
cili habitual, la data i el lloc de naixement, el número del document d’identi-
tat (o per als estrangers la targeta de residència o el número del document
acreditatiu de la seva identitat), el certificat o el títol escolar o acadèmic, a
més de les dades que puguin ser necessàries per elaborar el cens electoral
(article 16.2 de la LRBRL). La gestió del padró correspon als ajuntaments
amb mitjans informàtics, que han de fer les actuacions i les operacions neces-
sàries per mantenir actualitzades les dades que contingui el padró perquè
concordin amb la realitat (article 17 de la LRBRL). 

Atès que el padró comporta el tractament de dades de caràcter personal, s’hi
ha d’aplicar el règim jurídic de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i, per tant, cal tenir en compte els principis i les disposicions que
conté aquesta normativa.

L’article 3 de la LOPD, a l’apartat d, considera tractament de dades el con-
junt d’operacions i els procediments tècnics, de caràcter automatitzat o no,
que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i can-
cel·lar dades, així com les cessions de dades que se’n derivin. En conse-
qüència, qualsevol tractament que faci l’Ajuntament com a responsable de
determinats fitxers o tractaments de dades de caràcter personal està sotmès
als principis i les disposicions que es contenen en aquesta normativa, inde-
pendentment de la naturalesa i les característiques del fitxer de dades en què
es puguin contenir, és a dir, independentment del fet que les dades de caràc-
ter personal objecte de consulta provinguin del padró municipal o d’altres fit-
xers de dades.

Per al cas que se’ns consulta, és rellevant el principi de qualitat, consagrat a
l’article 4.1 de la LOPD i segons el qual les dades de caràcter personal úni-
cament es poden tractar per a les finalitats determinades, explícites i legíti-
mes per a les quals s’han obtingut, sense diferenciar si el tractament de
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dades personals és de caràcter públic, com en el cas del padró, o privat. Així
mateix, l’apartat segon disposa que les dades de caràcter personal objecte
de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aque-
lles per a les quals s’han recollit les dades, i no es considera incompatible el
tractament posterior d’aquestes dades amb finalitats històriques, estadísti-
ques o científiques.

En conseqüència, la LOPD no impedeix l’ús de dades de caràcter personal
de les persones interessades pel responsable del fitxer, sempre que s’ajusti
a la finalitat per a la qual es van recollir les dades.

II

Feta aquesta primera consideració, la consulta planteja tres qüestions amb
relació als usos del padró municipal per l’Ajuntament, especialment la legiti-
mitat d’aquest ús quan es tracta d’exercir competències municipals atribuï-
des per la LRBRL.

Del supòsit plantejat a la consulta es desprèn la necessitat de determinats
treballadors membres de l’Ajuntament d’accedir al padró i utilitzar determi-
nades dades de caràcter personal que hi consten per tal de poder-se comu-
nicar amb les persones estrangeres immigrants empadronades al municipi.
La finalitat que es pretén amb aquesta comunicació entre l’Administració local
i aquests ciutadans, segons consta a la documentació aportada, és informar
les persones estrangeres immigrants de la ciutat sobre les activitats de tipus
social (coneixement de la llengua, inserció sociolaboral, etc.) que duu a terme
l’Ajuntament per tal que es puguin integrar més fàcilment a la comunitat veï-
nal i, en conseqüència, a Catalunya. 

D’acord amb les consideracions fetes a l’apartat anterior, és important deter-
minar la finalitat legítima i explícita per a la qual es recullen les dades de
caràcter personal del padró municipal i, alhora, analitzar si hi pot haver altres
finalitats diferents però no per això incompatibles amb el tractament inicial. 
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Si es té en compte la tipologia de les dades de caràcter personal que cons-
ten al padró municipal de manera obligatòria, ja que no només hi figuren el
nom i el domicili, sinó també altres dades personals com ara l’edat, el sexe,
la nacionalitat, etc., és probable que hi hagi altres finalitats municipals que
permetin fer ús de les dades personals del padró, sense que per aquest
motiu es considerin incompatibles amb les finalitats principals esmentades. 

Al contrari, en la mesura en què el padró és l’instrument que determina la
població sobre la qual s’ha de projectar l’exercici de les competències muni-
cipals, constitueix un instrument necessari per exercir aquestes competèn-
cies municipals. 

En el marc de la clàusula general establerta per l’article 2 de la LRBRL, els
articles 25 i 26 de la mateixa llei i la legislació sectorial que la desenvolupa
estableixen les competències legalment reconegudes als ajuntaments, que
donen cobertura legal a l’argument presentat. És a dir, s’entén que la utilit-
zació de les dades personals del padró que siguin necessàries per exercir i
complir eficaçment les competències municipals és una finalitat compatible
amb l’ús principal del padró. 

Així mateix, cal tenir en compte que, si l’article 16.3 de la LRBRL permet la
comunicació de dades personals entre administracions públiques sense el
consentiment de les persones interessades, només quan sigui en exercici de
les seves competències i exclusivament per a afers en què la residència o el
domicili siguin dades rellevants, més justificat serà l’accés a les dades del
padró en supòsits en què la mateixa administració pública, en aquest cas
l’Ajuntament, exerceix les competències que té atribuïdes per llei i en els
quals el domicili o la residència són dades necessàries per dur-les a terme,
com en el cas de donar informació sobre activitats de promoció social. En
aquests mateixos termes es posiciona la Sentència dictada per l’Audiència
Nacional, de 21 d’abril de 2004, relativa al tractament de dades de caràcter
personal del padró municipal d’habitants, esmentada a la consulta. 

Per tant, l’ús del padró per l’Ajuntament amb la finalitat d’informar els estran-
gers immigrants residents al municipi sobre les activitats d’integració social
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estaria emparada pel que disposa l’article 25.1 de la LRBRL, en virtut del qual
el municipi, per a la gestió dels seus interessos i dins l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat veïnal, i, en tot cas, exercirà competències en matèria de presta-
ció de serveis socials i de promoció i reinserció social (article 25.2.k de la
LRBRL), així com pels articles 14.2 i 27.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16
de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol,
26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistèn-
cia i serveis socials.

D’altra banda, tal com s’exposa a la consulta formulada, el Decret 188/2001,
de 26 de juny, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, disposa
l’obligació per a totes les administracions públiques de Catalunya de pro-
moure la integració directa dels estrangers immigrants en les entitats, les
associacions o les institucions que actuen a Catalunya, per tal de facilitar-ne
la participació en la vida política, social, econòmica i cultural de Catalunya
(article 10.1), obligació, no obstant això, que no es podria atendre correcta-
ment si no es permetés l’accés a determinades dades de caràcter personal
del padró municipal, en el supòsit concret. 

III

Cal relacionar aquesta primera consideració amb la segona qüestió formu-
lada a la consulta, referida a les dades de caràcter personal que es poden
utilitzar per enviar correspondència als estrangers immigrants amb la infor-
mació corresponent a les activitats de promoció social. Es planteja, en con-
cret, la possibilitat d’accedir a dades personals diferents del nom dels desti-
nataris —com ara el sexe, l’edat o la nacionalitat— per fer aquesta
comunicació.

D’acord amb la informació facilitada a la consulta, s’entén que les activitats
de promoció social que organitza l’Ajuntament, en aquest supòsit concret,
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s’adrecen a les persones estrangeres immigrants residents per tal de facili-
tar-los la integració social al municipi. Per tant, la comunicació pretesa entre
la corporació local i els seus ciutadans no englobaria totes les persones
empadronades, sinó tan sols les que reuneixin les característiques fixades
per a l’activitat que s’ofereix, principalment tenir nacionalitat estrangera.

En la mesura en què l’ús de dades personals diferents de les merament iden-
tificatives és necessari per al cas concret, ja que la comunicació d’activitats
de promoció social específiques per a estrangers immigrants no seria possi-
ble sense saber, fonamentalment, la nacionalitat de les persones a qui s’a-
drecen i, en conseqüència, complir l’objecte i la finalitat de determinar en con-
cret els veïns als quals es vol facilitar la prestació de l’activitat esmentada, es
considera ajustada a la normativa en matèria de protecció de dades perso-
nals la comunicació amb aquests ciutadans del municipi pretesa per
l’Ajuntament fent ús de les dades personals corresponents al domicili o la resi-
dència i la nacionalitat que consten al padró, ja que la interpretació contrària
al tractament de la nacionalitat dificultaria la prestació de la promoció social
esmentada, tot i que es tracti d’una competència municipal (article 25.2.k de
la LRBRL). En aquest sentit, cal recordar que l’article 16 de la LRBRL esta-
bleix que es poden cedir les «dades del padró» sense limitar la comunica-
ció a només algunes de les dades que hi són incloses, per la qual cosa no
semblaria justificat arribar a una conclusió diferent en el cas que fos la
mateixa administració municipal la que utilitzés les dades. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament acompliria els requisits establerts a la LOPD:
l’ús de dades personals adequades, pertinents i no excessives —com en el
cas del domicili o la residència i la nacionalitat— amb relació a una finalitat
determinada, explícita i legítima —en aquest cas, l’exercici d’una competèn-
cia municipal atribuïda per llei—. Així mateix, es fa avinent que el tractament
de la dada personal de la nacionalitat s’ha d’adequar a la finalitat pretesa —
la comunicació amb les persones estrangeres immigrants per informar-les
d’activitats d’integració social—, sense que se’n puguin derivar altres usos
inadequats i/o discriminatoris. 
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IV

La tercera i darrera qüestió de la consulta planteja la possibilitat que una llei
—en aquest cas d’acollida per a immigrants— aporti alguna modificació
sobre els usos del padró municipal i la seva adequació a la normativa de pro-
tecció de dades de caràcter personal i la LRBRL. 

Atès que no ha tingut entrada en aquesta agència cap petició d’informe amb
relació a la futura llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a
Catalunya, no és possible valorar aspectes relacionats amb aquesta llei que
puguin tenir incidència en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter per-
sonal. 

Tot i així, es fa avinent que, d’acord amb les previsions dels articles 6 i 11 de
la LOPD, la petició del consentiment de les persones interessades a les quals
se sol·liciten dades personals per fer-ne qualsevol tractament es configura
com a principi fonamental en matèria de protecció de dades; un consentiment
que, d’altra banda, en determinats supòsits (com ara les cessions de dades)
pot ser objecte d’excepció per la mateixa normativa (article 11.2 de la LOPD).
En conseqüència, seria possible que una llei o una norma amb rang de llei
introduís previsions que afectessin el tractament de determinades dades per-
sonals. 

V

En conseqüència, per tot el que s’ha exposat, l’ús per l’Ajuntament de les
dades de caràcter personal contingudes al padró municipal amb la finalitat
de comunicar-se amb els seus veïns per tal d’informar-los sobre activitats
orientades a la integració de les persones immigrades a la ciutat no contra-
diu les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades perso-
nals, sempre que les dades personals s’utilitzin per acomplir una finalitat com-
patible amb aquella per a la qual es van recollir, en aquest cas per acomplir
l’exercici d’una competència municipal com la integració social prevista a l’ar-
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ticle 25.2.k de la LRBRL; una competència que, d’altra banda, assoleix una
rellevància especial en territoris amb un alt índex de població immigrant. 

Aquest tractament de dades personals del padró municipal per l’Ajuntament,
sempre que siguin necessàries per exercir les seves respectives competèn-
cies, suposa una interpretació oberta que no s’oposa a la literalitat de l’arti-
cle 16.3 de la LRBRL i plenament respectuosa amb el principi de qualitat de
les dades personals consagrat a la LOPD. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada respecte dels usos del padró municipal, s’arriba a les següents

Conclusions

El padró municipal d’habitants és un registre que es configura com una base
de dades de caràcter personal i, per tant, cal aplicar-hi la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
i cal tenir en compte els principis i les disposicions que conté aquesta
norma.

L’ús de les dades de caràcter personal contingudes al padró municipal per
l’Ajuntament amb la finalitat de comunicar-se amb els seus veïns per tal d’in-
formar-los sobre activitats orientades a la integració de les persones immi-
grades a la ciutat no contradiu les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades personals, sempre que les dades personals s’utilitzin per
acomplir una finalitat compatible amb aquella per a la qual es van recollir, en
aquest cas per acomplir l’exercici d’una competència municipal com la inte-
gració social prevista a l’article 25.2.k de la LRBRL.

En la mesura en què l’ús de dades personals diferents de les merament iden-
tificatives podria ser necessari per al cas concret, ja que la comunicació d’ac-
tivitats de promoció social específiques per a estrangers immigrants no seria
possible sense saber la seva nacionalitat i, en conseqüència, complir l’ob-
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jecte i la finalitat de determinar en concret els veïns als quals es vol facilitar
la prestació de l’activitat esmentada, la comunicació amb els ciutadans immi-
grants del municipi pretesa per l’Ajuntament sobre la base de la seva nacio-
nalitat es considera ajustada a la normativa en matèria de protecció de dades
personals. L’ús d’altres dades de caràcter personal per fer aquesta comuni-
cació no estrictament necessàries per determinar en concret les persones a
les quals s’adreça la informació seria excessiu amb relació a les finalitats
establertes del padró municipal.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
respecte de l’accés dels regidors representants de l’Ajuntament a dades
personals tractades per l’Àrea de Serveis Socials

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcalde d’un ajuntament en el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb rela-
ció al tractament de les dades personals de l’Àrea de Serveis Socials, en con-
cret les relatives a determinats ajuts concedits a persones immigrants i altres
amb determinades situacions de dependència o de risc. 

En concret, es plantegen diverses qüestions relatives a l’accés que poden
tenir els regidors representants de l’Ajuntament a aquesta informació, i al con-
flicte que es genera entre la intimitat de les persones afectades i el dret a la
informació i el control de l’actuació del govern que tenen els membres de l’o-
posició. Es planteja, així mateix, si existeix un tracte diferenciat, a aquests
efectes, entre un regidor de l’equip de govern i un de l’oposició.

Finalment, es pregunta si la informació a un regidor és transmissió de dades
en els termes de l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), quan es
facilita a un membre de la corporació.

Analitzades la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i 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 refereix a si els regidors representants de l’Ajuntament tenen
dret a la informació detallada de determinats ajuts concedits a persones
immigrants i altres, amb situacions de dependència o de risc. Aquest conjunt
d’informació que no se sap si s’ha de donar als regidors es concreta en deter-
minades dades personals dels beneficiaris, com ara els ingressos, les situa-
cions de dependència i els problemes personals, o altres dades de caràcter
personal. La consulta també es refereix als criteris i la normativa que servei-
xen de base per atorgar aquests ajuts.

La LOPD defineix a l’article 3.a les dades de caràcter personal com «qualsevol
informació referent a persones físiques identificades o identificables».
Determinades dades esmentades a la consulta, o altres que no s’han esmen-
tat, són a tots els efectes dades personals si permeten identificar persones físi-
ques concretes de manera més o menys directa, i per tant aquestes dades esta-
ran protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

No obstant això, el conjunt d’informació a què es fa referència a la consulta
podria incloure informacions que no tenen necessàriament naturalesa de dada
de caràcter personal. Per exemple, la referència a la normativa aplicable als
ajuts objecte de la consulta, així com els criteris que la normativa correspo-
nent pugui preveure per tal d’atorgar o denegar els ajuts, no tenen la natura-
lesa de dades de caràcter personal i, per tant, no estan subjectes al control
de la LOPD. No se sap si l’aplicació dels criteris que serveixen de base per
atorgar els ajuts respon a una activitat reglada o discrecional de l’Ajuntament,
però aquesta és una qüestió que hauria de preveure, en tot cas, la normativa
aplicable als ajuts objecte de la consulta. A més, aquesta qüestió afectaria la
decisió de l’Ajuntament a l’hora de valorar aquests criteris i de concedir els
ajuts, però és independent de la valoració que correspon fer, en aquest
informe, respecte de l’aplicació de la normativa de protecció de dades.

Finalment, cal tenir en compte que el mateix article 3 de la LOPD, apartat d,
defineix el tractament de dades com el conjunt d’operacions i els procedi-

Dictàmens i consultes

296

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



ments tècnics, de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar,
conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar dades, així com les ces-
sions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i
transferències. En conseqüència, qualsevol tractament de dades de caràc-
ter personal, incloent-hi la comunicació de dades que faci l’Ajuntament, a tra-
vés de l’Àrea de Serveis Socials o d’altres àrees, en tant que responsable de
determinats fitxers o tractaments, s’ha de sotmetre als principis i les disposi-
cions que conté la normativa de protecció de dades.

II

La consulta s’ha d’analitzar amb relació a la normativa de protecció de dades
de caràcter personal, i per tant cal fer una consideració prèvia amb relació a
altres drets fonamentals que es poden veure afectats pel conflicte que es
planteja. En concret, a l’escrit de l’ajuntament s’exposa el conflicte entre «el
dret a la intimitat de les dades personals que protegeix la Constitució [...], i
d’altra banda el dret a la informació i el control de l’actuació del govern que
tenen els membres de l’oposició elegits democràticament», segons el que
disposa l’article 23 de la Constitució.

El dret fonamental a la intimitat personal i familiar, configurat a l’article 18.1
de la Constitució, i el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter
personal, configurat al mateix article 18, apartat 4, són dos drets autònoms,
per bé que relacionats. Així ho va posar de manifest el Tribunal Constitucional
a la Sentència 292/2000, de 30 de novembre (fonament jurídic 6), en què
explica la diferència entre tots dos drets fonamentals, en els termes
següents:

«La funció del dret fonamental a la intimitat de l’article 18.1 de la Constitució
espanyola (CE) és protegir davant qualsevol invasió que es pugui fer en
aquell àmbit de la vida personal i familiar que la persona vol excloure del
coneixement aliè i de les intromissions de terceres persones en contra de la
seva voluntat. En canvi, el dret fonamental a la protecció de dades persegueix
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garantir a aquesta persona un poder de control sobre les seves dades per-
sonals, 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 intimitat permet excloure certes dades d’una persona del coneixe-
ment aliè per aquesta raó, i així ho ha dit aquest Tribunal [...], és a dir, el poder
de protegir la seva vida privada d’una publicitat no volguda. El dret a la pro-
tecció de dades garanteix als individus un poder de disposició sobre aques-
tes dades.

»[...] El dret fonamental a la protecció de dades amplia la garantia constitu-
cional a aquelles d’aquestes dades que són rellevants per a, o tenen inci-
dència en, l’exercici de qualssevol drets de la persona, siguin o no drets cons-
titucionals i siguin o no relatius a l’honor, la ideologia, la intimitat personal i
familiar o a qualsevol altre bé constitucionalment emparat. 

»D’aquesta manera, l’objecte de protecció del dret fonamental a la protecció
de dades no es redueix només a les dades íntimes de la persona, sinó a qual-
sevol tipus de dada personal, sigui o no íntima, el coneixement o la utilitza-
ció de la qual per terceres persones pugui afectar els seus drets, siguin o no
fonamentals, perquè el seu objecte no és només la intimitat individual, que
amb aquest objectiu hi ha la protecció que atorga l’article 18.1 de la
Constitució espanyola, sinó les dades de caràcter personal. Per tant, [...] no
significa que només tinguin protecció les dades relatives a la vida privada o
íntima de la persona, sinó que les dades emparades són totes les que iden-
tifiquen o permeten identificar la persona, i que poden servir per confeccio-
nar-ne el perfil ideològic, racial, sexual, econòmic o de qualsevol altra índole,
o que serveixen per a qualsevol altra utilitat que en determinades circums-
tàncies constitueixi una amenaça per a l’individu.» 

Així doncs, tant la intimitat de les persones afectades com el seu dret a la
protecció de les dades personals es poden veure afectats per la qüestió plan-
tejada per l’Ajuntament, però en qualsevol cas no seria exacte plantejar la
qüestió amb relació a «la intimitat de les dades de caràcter personal», ja que,
com s’ha avançat en el fonament jurídic anterior, la normativa de protecció

Dictàmens i consultes

298

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



de dades s’estén a qualsevol informació relativa a una persona física, inde-
pendentment que la dada pugui ser pública o coneguda, com ara el nom o
els cognoms d’una persona, o que pugui ser una informació relativa a la vida
privada o íntima de les persones, per exemple les dades relatives a la ideo-
logia, les creences, la salut o l’origen racial, entre altres, dades que la LOPD
considera especialment protegides a l’article 7, com es comentarà més enda-
vant. 

Per tant, en el context de la protecció de dades de caràcter personal, que és
el que correspon analitzar en aquest informe, la norma a la qual s’ha de fer
referència principalment és la LOPD, que protegeix totes les dades de caràc-
ter personal independentment de l’afectació més gran o més petita de la inti-
mitat de les persones.

Finalment, per tal de centrar la referència als drets afectats i a la normativa
que hi fa referència, la consulta esmenta, a més de la Constitució i la LOPD,
el codi deontològic de serveis socials. Pel que fa a aquest codi deontològic,
atès que no s’ha aportat juntament amb la consulta ni s’ha identificat de forma
concreta, no se’n pot fer cap valoració més enllà de considerar que, en tot
cas, es tractaria d’una norma ètica i no pas jurídica, i que, per tant, des de
la perspectiva de la protecció de dades, no modificaria en cap cas la neces-
sitat d’aplicar els principis i les garanties previstos a la LOPD, per bé que l’a-
plicació d’una norma ètica podria ser indicativa d’una bona praxi en el trac-
tament de dades de caràcter personal per l’Ajuntament, en tant que
responsable d’aquest tractament.

III

Vist que l’objecte de protecció de la LOPD és la informació referida, exclusi-
vament, a les persones físiques, la consulta planteja si s’entén que la infor-
mació a un regidor és transmissió de dades en els termes de l’article 11 de
la LOPD, quan a qui es facilita la informació és a un membre de la corpora-
ció, que no és un ens jurídic diferent.
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La LOPD defineix com a cessió o comunicació de dades qualsevol revelació
de dades feta a una persona diferent de la persona interessada (article 3.i).
La comunicació de dades de caràcter personal està sotmesa al règim gene-
ral aplicable que es preveu als articles 11 i 21 de la LOPD. Amb caràcter
general, i seguint la definició àmplia de la comunicació de dades prevista a
la LOPD, l’ús de dades pels propis òrgans i serveis d’un ajuntament o, en
aquest cas, pels regidors, es podria considerar un accés a dades de caràc-
ter personal de terceres persones diferents de la persona interessada.

No obstant això, en el cas que ens ocupa cal tenir en compte que l’article
19.1 de la LRBRL disposa que el govern i l’Administració municipal corres-
pon a l’Ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors. D’aquesta manera,
atès que els regidors formen part integrant de l’Ajuntament, no seríem prò-
piament davant un tercer aliè a la relació entre la persona interessada, és a
dir, la persona física titular de les dades, segons l’article 3.e de la LOPD, i el
mateix ajuntament. L’accés del regidor a la informació objecte de la consulta
es fa en tant que part integrant del consistori.

Ara bé, tot i que es pugui considerar que no som davant una comunicació
de dades sotmesa al règim general previst als articles 11 i 21 de la LOPD,
òbviament l’accés a la informació, sempre que aquesta informació contingui
dades de caràcter personal, està condicionat a acomplir els principis i les
obligacions que es desprenen de la LOPD, entre altres, com veurem, el prin-
cipi de qualitat.

En aquest context, cal referir-se a la normativa sectorial aplicable al cas, ja
que l’ordenament jurídic estableix uns drets a favor dels regidors d’un con-
sistori, en el marc de l’organització del govern i l’Administració municipal. En
concret, segons disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (en endavant, LRBRL), els membres de les corporacions locals
exerceixen una sèrie de funcions sobre la base de les competències que els
atorga la legislació, en tant que membres de la corporació que ostenten dele-
gacions o responsabilitats de gestió, o bé com a membres de determinats
òrgans col·legiats (articles 19 i següents de la LRBRL), així com funcions de
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control de les activitats de l’Ajuntament, amb relació a les quals tenen reco-
negut un dret d’accés a determinada informació. En el mateix sentit s’ex-
pressen els articles concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

En concret, la LRBRL disposa, a l’article 77.1, que «tots els membres de les
corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde o alcaldessa, o del pre-
sident o presidenta, o de la Comissió de Govern, els antecedents, les dades
o les informacions en poder dels serveis de la corporació que siguin neces-
saris per desenvolupar la seva funció».

D’altra banda, cal connectar aquest dret amb les funcions que la mateixa
legislació de règim local atribueix als regidors, i en especial amb la funció de
control prevista a l’article 22.2.a de la LRBRL.

Aquest específic dret d’accés a la informació que es reconeix a tots els
membres de la corporació local, per tant, independentment del fet que siguin
a l’equip de govern o bé a l’oposició, es desenvolupa a l’article 164 del
Decret legislatiu 2/2003, esmentat, amb relació al dret d’informació dels regi-
dors:

«164.1. Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir
de l’alcalde o alcaldessa, o del president o presidenta, o de la
Comissió de Govern, tots els antecedents, les dades o les infor-
macions en poder dels serveis de la corporació que siguin neces-
saris per desenvolupar la seva funció.

»164.2. Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació
als membres de les corporacions quan: 

»a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a afers propis
de la seva responsabilitat.

»b) Es tracti d’afers inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals són membres.
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»c) Es tracti de l’accés a informació o documentació de la corporació local
que sigui de lliure accés als ciutadans.

»164.3. En els altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén acceptada per
silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el ter-
mini de quatre dies a comptar de la data de presentació de la
sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s’ha de moti-
var, i només es pot fonamentar en els supòsits següents: 

»a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret
constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia
imatge.

»b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre
secrets oficials o per secret sumarial.

»164.4. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de
l’obligació de facilitar a tots els membres de la corporació la docu-
mentació íntegra de tots els afers inclosos en l’ordre del dia de les
sessions dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la con-
vocatòria. Quan es tracti d’un afer inclòs per declaració d’urgència,
s’ha de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per
poder estar assabentat dels aspectes essencials de la qüestió sot-
mesa a debat.

»164.5. Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la
documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir
en format paper o bé en el suport tècnic que permeti accedir a la
informació requerida.

»164.6. Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat
de la informació a la qual tenen accés per raó del càrrec si el fet
de publicar-la pot perjudicar els interessos de l’ens local o de ter-
ceres persones.»

L’apartat 3 d’aquest article especifica els límits de l’accés a la informació en
els quals s’ha de fonamentar la resolució denegatòria, en concret, als efec-
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tes que ens ocupen, la possible vulneració dels drets configurats a l’article
18.1 de la Constitució.

També caldria considerar la possibilitat de tenir en compte altres límits, com
ara el mateix dret a la protecció de dades de caràcter personal o, seguint la
doctrina del Tribunal Suprem, quan la sol·licitud d’informació suposa un ús
abusiu en l’exercici del dret d’accés dels regidors, en tant que pot arribar a
obstaculitzar el funcionament del servei municipal. Aquest límit operaria, per
tant, quan hi hagués un ús desmesurat o un abús de dret en la petició for-
mulada (sobre aquesta qüestió s’esmenten, entre altres, les SSTS de 28 de
maig de 1997 i de 12 de novembre de 1999).

Cal fer esment també de les previsions del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, sobre el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les corporacions locals (articles 14 a 16). En concret, es preveu que la dene-
gació de l’accés a la documentació informativa s’ha de fer a través de reso-
lució o acord motivat (article 14.3). També es preveu en aquests articles la
manera com s’ha de fer la sol·licitud de la informació, així com les particula-
ritats per exercir la consulta. També s’hi inclouen determinats supòsits en què
la informació s’ha de donar de forma obligatòria als regidors, sense necessi-
tat que aquests acreditin estar-ne autoritzats (article 15). 

Seguint les diverses qüestions plantejades a la consulta, cal afegir que, fora
de les precisions que pugui fer la normativa que s’acaba d’esmentar, el fet
que el regidor que exerceix el dret d’accés a la informació formi part de l’e-
quip de govern o de l’oposició, des de la perspectiva de protecció de dades,
no generaria un tracte diferenciat a efectes de considerar legítim o propor-
cionat aquest accés, qüestió que s’analitzarà en el fonament jurídic V d’a-
quest informe. Tota comunicació de dades de caràcter personal s’ha de regir
pels principis i les obligacions de la LOPD, independentment d’aquesta cir-
cumstància.

Per tant, atès que els regidors tenen atribuïda per llei la facultat de consultar
determinada documentació de què disposa l’Ajuntament únicament per exer-
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cir les funcions que els corresponguin, es podria admetre un accés a favor
de tots els regidors del consistori a la informació relativa en aquest cas a la
concessió de determinats ajuts per als ciutadans, una informació que pot
contenir dades de diversa naturalesa, entre altres, dades de caràcter per-
sonal. 

Ara bé, cal tenir en compte que aquest accés està sotmès a determinades
condicions, previstes al Decret legislatiu 2/2003 i al Reial decret 2568/1986,
tots dos esmentats, i també derivades de l’aplicació dels principis de la nor-
mativa de protecció de dades, com es concretarà a continuació.

IV

Així doncs, la normativa de protecció de dades habilita l’accés dels regidors
a les dades de caràcter personal incloses en el conjunt de la informació
sol·licitada, sense el consentiment dels titulars de les dades, quan l’accés
sigui necessari per desenvolupar les funcions de control de les activitats de
la corporació municipal, en els termes previstos a la LRBRL, és a dir, quan
l’accés respongui a l’exercici d’una finalitat legítima, ja que les dades perso-
nals només es poden utilitzar per acomplir una finalitat concreta, prevista en
una norma amb rang de llei. 

Aquesta és una exigència del principi de qualitat definit a l’article 4 de la
LOPD. D’acord amb aquest principi, que s’aplica a qualsevol tractament de
dades personals, les dades de caràcter personal únicament es poden trac-
tar per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han
obtingut. 

Com es desprèn de la LRBRL i de la jurisprudència del Tribunal Suprem, no
es pot exigir als regidors, per accedir a la informació, que expliquin o fona-
mentin la finalitat de la seva petició, ja que la raó de la seva sol·licitud s’ha
d’entendre implícita en l’exercici de les seves funcions en tant que regidors,
als quals correspon el control i la fiscalització dels òrgans de govern de la
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corporació, tal com s’explicita a l’article 22.2.a de la LRBRL (entre altres,
vegeu la STS de 5 de novembre de 1999).

Així doncs, la LRBRL no especifica la manera com el regidor ha de concre-
tar la finalitat per a la qual sol·licita l’accés a la informació. De tota manera,
dels supòsits previstos a l’article 15 del Reial decret de 1986, ja esmentat, en
què no es considera que el regidor hagi d’acreditar estar autoritzat per obte-
nir la informació, es pot deduir que, amb caràcter general, la normativa apli-
cable sí que considera necessari que la informació sigui necessària per des-
envolupar la seva funció, vist el que disposa l’article 77 de la LRBRL, ja
esmentat.

No obstant això, des de la perspectiva de la protecció de dades, com veu-
rem, és necessari que l’Ajuntament faci una ponderació per exigència del
principi de qualitat de les dades (article 4 de la LOPD). Així, interpretant les
previsions de la LRBRL i la jurisprudència del Tribunal Suprem, en connexió
amb la LOPD i amb la necessitat de circumscriure la comunicació de dades
al marc d’una finalitat legítima, els regidors, quan sol·liciten informació que
conté dades de caràcter personal, haurien de concretar-la amb relació al des-
envolupament de les funcions que els atribueix la legislació. Aquesta con-
creció dels regidors en sol·licitar informació facilita la ponderació que
l’Ajuntament, en tant que responsable dels fitxers o tractaments de les dades
de caràcter personal objecte de la consulta, ha de fer per valorar la perti-
nença de l’accés a les dades, sobre la base del principi de qualitat. 

Aquest principi de qualitat, a més d’exigir que l’accés es faci en el marc d’una
finalitat legítima, determinada i explícita (en aquest cas, el desenvolupament
de la funció que la llei atribueix als regidors), també disposa que les dades
de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sot-
metre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no exces-
sives amb relació a la finalitat en qüestió. Així, la comunicació de dades s’hau-
ria de referir, en el cas que ens ocupa, a les dades personals que siguin
necessàries per donar resposta satisfactòria al dret legítim exercit pels regi-
dors. 
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En conclusió, per tal de complir el principi de qualitat cal fer una ponderació,
no exempta de dificultats, com s’ha apuntat, respecte de les dades perso-
nals incloses en el conjunt de la informació objecte de consulta, per tal que
no es comuniquin més dades personals de les estrictament necessàries per
assolir la finalitat legítima d’accés a la informació pels regidors, és a dir, l’e-
xercici de les funcions que cadascun d’ells té encomanades. Per explicar el
significat d’aquesta ponderació cal partir de la base que l’exercici del dret
d’accés a la informació pels regidors no exclou el dret a la protecció de dades
personals, ni les exigències de la normativa de protecció de dades han de
suposar que es buidin de contingut els drets esmentats i previstos a la
LRBRL. El fet que la LOPD exigeixi, com veurem, el compliment d’una sèrie
de principis i obligacions, i per tant, que el dret fonamental a la protecció de
dades personals, o el dret fonamental a la intimitat, s’hagin de veure prote-
gits, no ha de comportar necessàriament que els regidors no tinguin accés
«a cap dada personal de cap beneficiari», en els termes en què la consulta
planteja la qüestió. 

Tot i que la consulta no especifica la tipologia de dades personals que es
poden incloure en la informació, sí que parla d’«informació detallada» i se’n
posen alguns exemples, per la qual cosa es dedueix que hi pot haver dades
considerades especialment protegides per l’article 7 de la LOPD. 

Aquest article disposa el que segueix:

«2. Només amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada
poden ser objecte de tractament les dades de caràcter personal que
revelin la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i les creences. [...]

»3. Les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, a
la salut i a la vida sexual només es poden recollir, tractar i cedir quan,
per raons d’interès general, així ho disposi una llei o la persona afec-
tada hi consenti expressament. [...]»

La ponderació a la qual s’ha fet referència, que hauria d’evitar que es comu-
niquessin dades excessives o no pertinents per acomplir la finalitat esmentada,
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s’ha de fer lògicament amb relació al conjunt de dades personals, però s’ha
de fer d’una manera especialment acurada si la informació objecte de la con-
sulta conté dades personals que la LOPD considera especialment protegides. 

Amb relació específicament a les dades de salut, cal tenir present el que dis-
posa la normativa de sanitat, en concret la Llei 21/2000, de 29 de desembre,
sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la
documentació clínica. Aquesta llei defineix a l’article 10 el contingut de la his-
tòria clínica i distingeix la informació en diverses tipologies de dades. Les
finalitats per a les quals es pot utilitzar determinada informació continguda en
la història clínica les determina l’article 11 de la mateixa llei.

V

Per tal d’acomplir el dret d’accés dels regidors i el dret a la protecció de
dades personals, no s’ha de descartar la possibilitat de donar la informació
sense fer referència a dades de caràcter personal, si aquesta possibilitat no
desvirtua, com hem dit, la legítima finalitat que preveu la LRBRL i la resta de
normativa esmentada. Aquesta possibilitat, que no s’exigeix amb caràcter
general i que cal valorar en cada cas, ja s’apunta a la mateixa consulta, i per
tant, si la informació pot ser suficient per acomplir la finalitat legítima dels regi-
dors sense incloure dades concretes de persones físiques, ja no seríem
davant una comunicació de dades de caràcter personal, seguint el que dis-
posa l’article 3, segons el qual només té caràcter de dada personal la infor-
mació que fa identificada o identificable la persona física.

A la consulta s’exposa que l’Ajuntament aprova els ajuts a la Junta de Govern
local sobre la base dels informes de les treballadores socials de la corpora-
ció, «sense que en aquests informes es reflecteixi la identitat del beneficiari,
de manera que en queda garantit l’anonimat, i hi consta només l’historial».
En aquests termes, no queda clar si la informació, tractada d’aquesta
manera, es podria considerar suficientment anonimitzada, és a dir, desvin-
culada de la persona física, o bé si, atès que hi consta l’historial de cada per-
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sona física, aquest historial pot contenir prou informació que permeti, sense
grans dificultats, fer «identificable» la persona física concreta. És a dir, tot i
que s’hagin eliminat el nom i els cognoms de la persona, cal examinar si la
persona continua sent identificable sense grans dificultats. Si és així, són ple-
nament aplicables els principis i les garanties de la LOPD, entre altres, els
esmentats en aquest informe. 

A aquests efectes, és rellevant tenir en compte el que s’exposa al Dictamen
4/2007 del Grup de Treball de l’article 29, creat a la Directiva 95/46/CE, de
protecció de dades, sobre el concepte de dades personals, que es va adop-
tar el 20 de juny de 2007. 

Per tant, tot i que no se sap el contingut de la informació que consta en
aquests historials, i, en conseqüència, no se’n pot fer res més que una valo-
ració aproximada, sembla que poden constar-hi dades personals, algunes de
les quals especialment sensibles, i per tant ens remetem a les consideracions
fetes sobre aquest tema. 

Continuant amb la possibilitat de donar informació genèrica i anonimitzada,
també es planteja la possibilitat, a la consulta, de «concedir informació res-
pecte dels criteris que s’usen per donar aquesta informació de forma més
genèrica, així com els llistats també genèrics sobre col·lectius beneficiaris,
les quanties concedides en funció de cada necessitat, el llistat d’edats...». Ja
s’ha apuntat que la informació sobre els criteris utilitzats per concedir els ajuts
no sembla que continguin dades de caràcter personal sobre els beneficiaris,
ja que es referirien a previsions, reglades o discrecionals, de la normativa
aplicable, i, per tant, donar o no accés a aquest tipus d’informació no és una
qüestió que s’hagi de decidir des de l’àmbit de la protecció de dades per-
sonals. Sobre el llistat d’edats esmentat, per exemple, si aquest llistat no per-
met identificar fàcilment una persona física, en principi es podria considerar
informació anonimitzada, com es podria considerar, per exemple, un recull
sobre els diferents ajuts concedits per sexe, o nacionalitat, o grau de depen-
dència o minusvalidesa, si aquesta informació no identifica directament o no
fa identificables indirectament les persones físiques concretes.
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Deixant de banda de les valoracions que s’han fet principalment respecte de
les exigències del principi de qualitat en els termes de la LOPD, el dret d’ac-
cés dels regidors a la informació també s’ha de regir, entre altres, pel deure
de reserva en els termes de l’article 164.6 del Decret legislatiu 2/2003 i de
l’article 16.3 del Reial decret 2568/1986, ja esmentats. Segons aquests arti-
cles, els membres de la corporació tenen el deure de guardar reserva sobre
les informacions que se’ls faciliti per poder desenvolupar la seva funció.
Aquest deure de secret també es preveu explícitament a l’article 10 de la
LOPD, segons el qual «el responsable del fitxer i els que intervinguin en qual-
sevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats
al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les, obli-
gacions que subsisteixen fins i tot després que hagin acabat les seves rela-
cions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el seu responsable».

Amb relació al deure de secret, caldria finalment recordar que, segons dis-
posa el Codi Penal als articles 197 i 198, l’autoritat o el funcionari públic que,
fora dels casos permesos a la llei i prevalent-se del seu càrrec, difongui, reveli
o cedeixi a tercers determinades dades, duria a terme una conducta que
podria ser constitutiva del delicte de descobriment i revelació de secrets.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada respecte de l’accés dels regidors representants de l’Ajuntament a
dades personals tractades per l’Àrea de Serveis Socials, s’arriba a les
següents

Conclusions

La informació objecte de la consulta conté, entre altres, dades de caràcter
personal que s’ajusten a la definició de l’article 3 de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que les
defineix com «qualsevol informació referent a persones físiques identificades
o identificables». Només aquestes dades són, a tots els efectes, dades per-
sonals, i per tant estan protegides per la normativa esmentada.
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Atès que els regidors tenen atribuït per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, un dret
específic d’accés a la informació, i per tant la facultat de consultar determi-
nada documentació de què disposa l’Ajuntament per exercir les funcions que
els corresponguin, es podria admetre un accés a favor de tots els regidors
del consistori a les dades de caràcter personal que consten en la informació
objecte de consulta.

Tot i que la comunicació de dades de caràcter personal està sotmesa amb
caràcter general al règim general aplicable que es preveu als articles 11 i 21
de la LOPD, en el cas que ens ocupa, atès que, segons disposa la LRBRL,
els regidors formen part integrant de l’Ajuntament, no seríem pròpiament
davant un tercer aliè a la relació entre la persona interessada, és a dir, la per-
sona física titular de les dades, segons l’article 3.e de la LOPD, i el mateix
ajuntament. L’accés del regidor a la informació objecte de la consulta es fa
en tant que part integrant del consistori.

Aquest accés a les dades de caràcter personal és legítim, des de la pers-
pectiva de la protecció de dades, quan s’acompleixin els principis i les obli-
gacions de la LOPD, en concret el principi de qualitat de les dades, segons
el qual les dades només es poden utilitzar per acomplir la finalitat concreta,
prevista en una norma amb rang de llei, que ha generat la comunicació de
les dades, en aquest cas el desenvolupament necessari de les funcions que
corresponen als regidors.

El principi de qualitat exigeix fer una ponderació respecte de les dades per-
sonals incloses en el conjunt de la informació objecte de consulta, per tal que
no es comuniquin més dades personals de les estrictament necessàries per
assolir la finalitat legítima d’accés a la informació pels regidors, una ponde-
ració que s’ha de fer d’una manera especialment acurada si la informació
conté dades especialment protegides. 

L’accés dels regidors a les dades de caràcter personal s’ha de regir pel deure
de secret en els termes de l’article 10 de la LOPD i de la normativa sectorial
aplicable.
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Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
respecte de l’exercici del dret del responsable de l’oposició a obtenir
informació de l’Ajuntament

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcalde d’un ajuntament en el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb rela-
ció al dret d’accés a la informació que la legislació reconeix als regidors. 

En concret, es planteja la possibilitat que les peticions que fa el responsable
de l’oposició tinguin un caràcter indiscriminat, pel volum de documentació
que sol·licita. Es demana de l’Agència, per tal d’equilibrar els principis que
estableix la legislació de protecció de dades, uns paràmetres per tenir en
compte a l’hora de limitar el dret d’accés a la informació, de manera que no
es converteixi en abusiu.

Analitzades la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i la
normativa vigent aplicable, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el
dictamen següent:

I

La primera consideració que cal fer, des de la perspectiva de protecció de
dades de caràcter personal, es refereix a la delimitació de l’objecte propi de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant, LOPD).

L’objecte d’aquesta llei, com precisa l’article 1, consisteix a garantir i prote-
gir, pel que fa als tractaments de les dades personals, les llibertats públiques
i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor
i la seva intimitat personal i familiar. Per tant, l’objecte d’aquesta normativa és
protegir els drets de les persones físiques per la via de protegir la informació
que es refereix a aquestes persones.
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En concret, la LOPD defineix a l’article 3.a les dades de caràcter personal
com «qualsevol informació referent a persones físiques identificades o iden-
tificables». Per tant, només les dades que poden donar informació que porti
a identificar directament o indirectament una persona física són dades de
caràcter personal, i per tant només aquest tipus de dades estan sotmeses al
control i la protecció de la LOPD.

És rellevant fer aquestes consideracions perquè a la consulta s’esmenta
genèricament el dret d’accés a la informació pel responsable de l’oposició,
sense concretar-lo en una informació o supòsit específic. Per tant, amb caràc-
ter general, cal dir que només s’ha d’aplicar la LOPD quan en la informació
sol·licitada hi hagi dades de caràcter personal. 

Per tant, en cada cas concret l’Ajuntament ha d’examinar si en la informació
sol·licitada hi ha dades de caràcter personal, per considerar l’aplicació dels
principis i les garanties previstos en la legislació de protecció de dades. Cal tenir
en compte, a més, que el mateix article 3 de la LOPD, apartat d, defineix el trac-
tament de dades com el conjunt d’operacions i els procediments tècnics, de
caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar,
modificar, bloquejar i cancel·lar dades, així com les cessions de dades que deri-
vin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències, de manera
que qualsevol tractament de dades de caràcter personal que faci l’Ajuntament,
en tant que responsable de determinats fitxers o tractaments, està sotmès als
principis i les disposicions que conté la normativa de protecció de dades. 

Fora d’aquests casos, no correspon valorar els possibles límits a l’accés a la
informació en els termes plantejats a la consulta des de la perspectiva de la
LOPD, per bé que s’hagi de tenir en compte el que pugui preveure alguna
altra normativa aplicable.

Per tant, la consulta s’ha d’analitzar amb relació a la normativa de protecció
de dades de caràcter personal només en els casos en què la informació
sol·licitada pel responsable de l’oposició o, en general, pels regidors del con-
sistori inclogui dades de caràcter personal.
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II

En aquest context, cal referir-se a la normativa sectorial aplicable al cas, ja
que l’ordenament jurídic estableix uns drets a favor dels regidors d’un con-
sistori, en el marc de l’organització del govern i l’Administració municipal. En
concret, segons disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (en endavant, LRBRL), els membres de les corporacions locals
exerceixen una sèrie de funcions sobre la base de les competències que els
atorga la legislació, en tant que membres de la corporació que ostenten dele-
gacions o responsabilitats de gestió, o bé com a membres de determinats
òrgans col·legiats (articles 19 i següents de la LRBRL), així com funcions de
control de les activitats de l’Ajuntament, amb relació a les quals tenen reco-
negut un dret d’accés a determinada informació. L’exercici d’aquest dret
d’accés està sotmès a determinades condicions, previstes al Decret legisla-
tiu 2/2003 i al Reial decret 2568/1986, que aprova el Reglament d’organitza-
ció, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La mateixa consulta esmenta l’article 77.1 de la LRBRL, en el qual es diu que
«tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde
o alcaldessa, o del president o presidenta, o de la Comissió de Govern els
antecedents, les dades o les informacions en poder dels serveis de la cor-
poració que siguin necessaris per desenvolupar la seva funció».

Atès que a la consulta s’esmenta especialment que les peticions d’informa-
ció les fa el responsable de l’oposició, cal incidir que, segons aquest article,
el reconeixement del dret d’accés a la informació és per a tots els membres
de la corporació local, per tant, independentment del fet que siguin a l’equip
de govern o a l’oposició.

Amb relació al dret d’informació de tots els regidors, l’article 164 del Decret
legislatiu 2/2003, ja esmentat, disposa el que segueix:

«164.1. Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir
de l’alcalde o alcaldessa, o del president o presidenta, o de la
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Comissió de Govern, tots els antecedents, les dades o les infor-
macions en poder dels serveis de la corporació que siguin neces-
saris per desenvolupar la seva funció.

»164.2. Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació
als membres de les corporacions quan: 

»a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a afers propis
de la seva responsabilitat.

»b) Es tracti d’afers inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals són membres.

»c) Es tracti de l’accés a informació o documentació de la corporació local
que sigui de lliure accés als ciutadans.

»164.3. En els altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén acceptada per
silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el ter-
mini de quatre dies a comptar de la data de presentació de la
sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s’ha de moti-
var, i només es pot fonamentar en els supòsits següents: 

»a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret
constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.

»b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre
secrets oficials o per secret sumarial.

»164.4. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de
l’obligació de facilitar a tots els membres de la corporació la docu-
mentació íntegra de tots els afers inclosos en l’ordre del dia de les
sessions dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la con-
vocatòria. Quan es tracti d’un afer inclòs per declaració d’urgència,
s’ha de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per
poder estar assabentat dels aspectes essencials de la qüestió sot-
mesa a debat.

»164.5. Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la
documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir
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en format paper o bé en el suport tècnic que permeti accedir a la
informació requerida.

»164.6. Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat
de la informació a la qual tenen accés per raó del càrrec si el fet
de publicar-la pot perjudicar els interessos de l’ens local o de ter-
ceres persones.»

Com es desprèn d’aquesta normativa, el fet que el regidor que exerceix el
dret d’accés a la informació formi part de l’equip de govern o de l’oposició
no generaria des de la perspectiva de protecció de dades un tracte diferen-
ciat a efectes de considerar legítim aquest accés a la informació que conté
dades de caràcter personal.

Així doncs, atès que els regidors tenen atribuïda per llei la facultat de con-
sultar determinada documentació de què disposa l’Ajuntament únicament per
exercir les funcions que els corresponen, es podria admetre un accés a favor
de tots els regidors del consistori, incloent-hi evidentment els regidors de l’o-
posició, a determinada informació que pot contenir dades de diversa natu-
ralesa, entre altres, dades de caràcter personal. 

Complementàriament a les previsions que pugui contenir la normativa secto-
rial aplicable, ja esmentada, tota comunicació de dades de caràcter perso-
nal s’ha de regir pels principis i les obligacions de la LOPD, independentment
de la condició del regidor com a membre de l’equip de govern o de l’oposi-
ció, i per tant cal tenir en compte les condicions d’accés a la informació deri-
vades de l’aplicació dels principis de la normativa de protecció de dades,
com es concretarà a continuació.

III

La normativa de protecció de dades estableix una sèrie de principis i obli-
gacions amb relació al tractament de les dades personals que cal tenir en
compte quan la informació a la qual tenen accés els regidors es refereixi a
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informació que conté dades de caràcter personal, i només respecte d’a-
questa tipologia de dades. 

L’objectiu principal de la LOPD és sempre la protecció del dret fonamental a
la protecció de dades personals dels ciutadans, i no pas servir, amb caràc-
ter general, com a eina de limitació o control de l’exercici del dret d’accés a
informació pels regidors. Per tant, els principis i les obligacions de la LOPD
han de servir per protegir el dret a l’autodeterminació informativa dels ciuta-
dans, i no com a instrument per controlar o limitar de forma genèrica el dret
d’accés dels regidors a la informació. 

Si bé és cert que la normativa de protecció de dades podria fonamentar la
limitació en un cas concret de l’accés del regidor a dades de caràcter per-
sonal incloses en la informació sol·licitada, la normativa de protecció de
dades no té com a finalitat servir amb caràcter general de paràmetre per con-
siderar si un nombre més o menys elevat de sol·licituds pot ser abusiu, més
encara si tenim en compte que algunes d’aquestes sol·licituds es poden refe-
rir a informacions en les quals no es contenen dades de caràcter personal,
cas en el qual, com ja ha quedat dit, no caldria aplicar la LOPD.

La consulta se centra en la problemàtica del caràcter indiscriminat quan la
petició d’accés es refereix a molts documents, que es podria considerar un
possible abús en les sol·licituds fetes. Amb relació a aquesta qüestió, es
recorda que la doctrina del Tribunal Suprem s’ha referit als casos en què la
sol·licitud d’informació suposa un ús abusiu en l’exercici del dret d’accés dels
regidors, en tant que pot arribar a obstaculitzar el funcionament del servei
municipal. Aquest límit operaria, per tant, quan hi ha un ús desmesurat o un
abús de dret en la petició formulada (sobre aquesta qüestió s’esmenten, entre
altres, les SSTS de 28 de maig de 1997 i de 12 de novembre de 1999).

Feta aquesta precisió, la LOPD disposa a l’article 6 que el tractament de les
dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de la per-
sona afectada, llevat que una llei disposi una altra cosa, i afegeix que no cal
el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullen per exercir
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les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves
competències, entre altres.

Per tant, amb caràcter general la LOPD habilitaria l’accés dels regidors a les
dades de caràcter personal incloses en el conjunt de la informació sol·lici-
tada, sense consentiment dels titulars de les dades, quan l’accés fos neces-
sari per desenvolupar les funcions de control de les activitats de la corpora-
ció municipal en els termes previstos a la LRBRL.

Aquesta és una exigència del principi de qualitat, definit a l’article 4 de la
LOPD, i que s’aplica a qualsevol tractament de dades personals. Segons
aquest principi, les dades de caràcter personal únicament es poden tractar
per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han
obtingut. 

D’acord amb el que disposa la normativa aplicable esmentada respecte de
l’accés dels regidors a la informació, es preveuen determinats supòsits en
què no cal una autorització i la informació s’ha de donar de forma directa al
regidor (article 164.2 del Decret legislatiu 2/2003), i supòsits en què sí que
és necessària l’autorització per accedir a la informació. En aquests casos,
respecte de la manera de justificar la finalitat de l’accés a la informació pel
regidor sol·licitant, com es desprèn de la LRBRL i de la jurisprudència del
Tribunal Suprem (entre altres, a la STS de 5 de novembre de 1999), no s’exi-
geix a aquest regidor que expliqui o fonamenti la finalitat de la seva petició,
ja que la raó de la seva sol·licitud s’ha d’entendre implícita en l’exercici de
les seves funcions en tant que regidor, al qual correspon el control i la fisca-
lització dels òrgans de govern de la corporació, tal com s’explicita a l’article
22.2.a de la LRBRL.

Ara bé, des de la perspectiva de la protecció de dades es requereix que
l’Ajuntament faci una ponderació per exigència del principi de qualitat, per
tal d’equilibrar els drets o els interessos implicats, és a dir, el dret d’accés dels
regidors, amb relació a la necessària protecció de les dades personals de
terceres persones.
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Així, interpretant les previsions de la LRBRL i la jurisprudència del Tribunal
Suprem, en connexió amb la LOPD i amb la necessitat de circumscriure la
comunicació de dades al marc d’una finalitat legítima, els regidors, quan
sol·liciten informació que conté dades de caràcter personal, l’haurien de con-
cretar amb relació al desenvolupament de les funcions que els atribueix la
legislació. Aquesta concreció a l’hora de sol·licitar la informació podria faci-
litar la ponderació que l’Ajuntament, en tant que responsable dels fitxers o els
tractaments de les dades de caràcter personal, ha de fer per valorar la per-
tinença de l’accés a les dades de caràcter personal. 

Aquest principi de qualitat, a més d’exigir que l’accés es faci en el marc d’una
finalitat legítima, determinada i explícita (en aquest cas, del desenvolupament
de la funció que la llei atribueix als regidors), també disposa que les dades
de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sot-
metre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no exces-
sives amb relació a la finalitat en qüestió. Així, la comunicació de dades s’hau-
ria de referir, en el cas que ens ocupa, a les dades personals que siguin
necessàries per donar resposta satisfactòria al dret legítim exercit pel res-
ponsable de l’oposició. 

En conclusió, per tal de complir el principi de qualitat cal fer una ponderació,
quan en el conjunt de la informació a la qual sol·licita accedir el responsable
de l’oposició, seguint els termes de la consulta, hi hagi dades de caràcter
personal, per tal que no es comuniquin més dades personals de les estric-
tament necessàries per assolir la finalitat legítima d’accés a la informació, és
a dir, l’exercici de les funcions que els regidors tenen encomanades per la
normativa aplicable.

La ponderació a la qual s’ha fet referència, que hauria d’evitar que es comu-
niquessin dades excessives o no pertinents per acomplir la finalitat esmen-
tada, s’ha de fer lògicament amb relació al conjunt de dades personals, però
s’ha de fer d’una manera especialment acurada si la informació en qüestió
conté dades personals que la LOPD considera especialment protegides, als
efectes del que disposa l’article 7 d’aquesta llei (dades relatives a la ideolo-
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gia, l’afiliació sindical, la religió i les creences, o que facin referència a l’ori-
gen racial, a la salut i a la vida sexual).

IV

Amb relació encara a l’aplicació del principi de qualitat, no s’ha de descar-
tar en alguns casos la possibilitat de donar la informació als regidors de forma
anonimitzada, és a dir, sense fer referència a dades de caràcter personal, si
aquesta possibilitat no desvirtua la legítima finalitat que preveu la LRBRL i la
resta de normativa esmentada. Aquesta possibilitat, que no s’exigeix amb
caràcter general i que cal valorar en cada cas, pot ser pertinent en els casos
en què, sense incloure dades concretes que puguin fer identificades o iden-
tificables les persones físiques, seguint els termes de l’article 3 de la LOPD,
es pugui donar resposta satisfactòria a la petició dels regidors. 

A aquests efectes, és rellevant tenir en compte el que s’exposa al Dictamen
4/2007 del Grup de Treball de l’article 29, creat a la Directiva 95/46/CE, de
protecció de dades, sobre el concepte de dades personals, que es va adop-
tar el 20 de juny de 2007. 

Deixant de banda les valoracions que s’han fet principalment respecte de les
exigències del principi de qualitat, en els termes de la LOPD, el dret d’accés
de tots els regidors a la informació també s’ha de regir, entre altres, pel deure
de reserva, en els termes de l’article 164.6 del Decret legislatiu 2/2003, i de
l’article 16.3 del Reial decret 2568/1986, ja esmentats. Segons aquests arti-
cles, els membres de la corporació tenen el deure de guardar reserva amb
relació a les informacions que se’ls faciliti per poder desenvolupar la seva fun-
ció. Aquest deure de secret també es preveu explícitament a l’article 10 de
la LOPD, segons el qual «el responsable del fitxer i els que intervinguin en
qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obli-
gats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les,
obligacions que subsisteixen fins i tot després que hagin acabat les seves
relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el seu responsable».
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Amb relació al deure de secret, segons disposa el Codi Penal als articles 197
i 198, l’autoritat o el funcionari públic que, fora dels casos permesos per la
llei i prevalent-se del seu càrrec, difongui, reveli o cedeixi a tercers determi-
nades dades, duria a terme una conducta que podria ser constitutiva del
delicte de descobriment i revelació de secrets.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada respecte del dret d’accés a la informació que la legislació reconeix als
regidors, en concret al responsable de l’oposició, s’arriba a les següents

Conclusions

Atès que els regidors tenen atribuït per la legislació aplicable un dret espe-
cífic d’accés a la informació, i per tant la facultat de consultar determinada
documentació de què disposa l’Ajuntament per exercir les seves funcions, es
pot admetre un accés a favor de tots els regidors del consistori a les dades
de caràcter personal contingudes en la informació que sol·liciten, indepen-
dentment de la seva condició de membres del govern o de l’oposició.

En els casos en què la informació sol·licitada pel regidor responsable de l’o-
posició contingui dades de caràcter personal, segons la definició de l’article
3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, que les defineix com «qualsevol informació referent a per-
sones físiques identificades o identificables», és aplicable la normativa de
protecció de dades.

L’accés a les dades de caràcter personal en el cas que es consulta és legí-
tim, des de la perspectiva de la protecció de dades, quan s’acompleixin els
principis i les obligacions de la LOPD, en concret el principi de qualitat de
les dades, segons el qual les dades només es poden utilitzar per acomplir la
finalitat determinada, explícita i legítima que ha generat l’accés a les dades,
en aquest cas el necessari desenvolupament de les funcions que correspo-
nen al regidor que fa la sol·licitud d’informació.
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El principi de qualitat exigeix fer una ponderació respecte de les dades per-
sonals incloses en el conjunt de la informació sol·licitada, per tal que no es
comuniquin més dades de les estrictament necessàries per assolir la fina-
litat legítima d’accés a la informació pel regidor responsable de l’oposició,
en el cas que es consulta, una ponderació que s’ha de fer d’una manera
especialment acurada si la informació conté dades especialment prote-
gides. 

L’accés dels regidors a les dades de caràcter personal s’ha de regir pel deure
de secret en els termes de l’article 10 de la LOPD i de la normativa sectorial
aplicable.

Dictamen amb relació a la consulta formulada per un hospital amb
relació a la implantació d’un sistema d’informació

Es presenta per fer-ne un informe una consulta amb relació a la implantació
d’un sistema d’informació tramesa per un hospital. A l’escrit es demana que
l’Agència Catalana de Protecció de Dades emeti dictamen respecte de dues
qüestions relacionades amb la implantació d’un sistema d’informació i la seva
adequació a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràc-
ter personal. En concret, amb relació a l’accés a dades de salut entre dife-
rents centres assistencials d’una mateixa xarxa pública i la figura d’encarre-
gat del tractament de dades personals, i la legitimació d’aquesta plataforma
d’informació i comunicació clínica a través d’un conveni. 

La consulta s’acompanya d’una resolució de l’Agència de Protecció de Dades
de la Comunitat de Madrid relativa a la comunicació de dades d’un hospital
públic a una clínica privada, i de la proposta de conveni per desenvolupar el
sistema d’informació.

Analitzades la consulta formulada per l’hospital i la documentació que l’a-
companya, s’emet el dictamen següent:
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I

Atesa la consulta formulada per l’hospital, la implantació d’un sistema d’in-
formació que faciliti la gestió clínica compartida de la informació entre els
centres assistencials ubicats en un determinat àmbit territorial del municipi
respon a la necessitat detectada de promoure mecanismes efectius de ges-
tió clínica compartida.

Aquest sistema d’informació, segons es desprèn del text de la consulta (en
canvi, no es pot deduir això de forma clara del text del conveni), permetrà
que el centre al qual s’ha derivat un pacient per fer-li una prova o un diag-
nòstic concret pugui accedir a les dades del fitxer del centre derivador. Així
mateix, un cop finalitzi l’atenció requerida, el centre derivador incorporarà als
seus fitxers les dades derivades d’aquesta assistència que siguin necessà-
ries per garantir la continuïtat de l’assistència al pacient. En conseqüència,
la utilització d’aquest sistema d’informació comportarà el tractament de les
dades dels pacients de cada centre assistencial participant en aquest sis-
tema d’informació.

En aquest sentit, actualment l’Administració pública competent en matèria de
salut treballa en el projecte d’implantació de la Història Clínica Compartida a
Catalunya (HCCC). La implantació d’un sistema que possibiliti l’ús compartit
de les històries clíniques entre els centres assistencials de Catalunya per-
metrà que els professionals que atenguin els pacients tinguin accés a la his-
tòria clínica corresponent per acomplir la prestació sanitària. Per tant, les
dades dels pacients de cada centre —públic i privat— que formin part de la
xarxa hospitalària d’utilització pública s’hauran d’integrar en aquest sistema
d’informació de l’Administració pública competent en matèria de salut. 

Atesa la propera implantació de l’HCCC, es recomana que l’hospital consul-
tant valori la conveniència d’aprovar en aquests moments un sistema d’infor-
mació. Tots dos sistemes d’informació parteixen de la mateixa finalitat, per-
metre l’intercanvi de dades dels pacients entre els centres assistencials que
formen part del sistema sanitari català. En el cas de l’HCCC, l’accés a les
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dades de la història clínica es farà entre els centres assistencials de
Catalunya adherits al conveni corresponent i, en el cas del sistema d’infor-
mació, l’accés serà entre els centres assistencials ubicats en un determinat
àmbit territorial del municipi. En conseqüència, i des del punt de vista de la
protecció de dades de caràcter personal, la duplicitat de sistemes d’infor-
mació pot ser innecessària per dur a terme la prestació sanitària a Catalunya
i, alhora, pot generar confusió entre els ciutadans, tant pel que fa a quines
són les entitats que tracten les seves dades de salut com a on poden exer-
cir els drets d’autodeterminació informativa o d’habeas data establerts per la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràc-
ter personal (en endavant, LOPD). 

II

Tenint en compte les consideracions anteriors, l’informe jurídic es fa en aten-
ció principalment a les dues qüestions en què es desglossa la consulta for-
mulada per l’hospital i d’acord amb les previsions contingudes en la docu-
mentació que s’adjunta, en concret la proposta de conveni del sistema
d’informació.

Amb relació al marc normatiu en què se situa la iniciativa, troba fonament a
la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que esta-
bleix que, «per tal d’optimitzar els recursos del sistema sanitari públic, per
reglament s’han d’establir els mecanismes oportuns que permetin l’adscrip-
ció de les especialitats mèdiques que es desenvolupen en l’àmbit extrahos-
pitalari als centres i els establiments de la xarxa, llevat d’aquelles que per la
seva entitat i les seves característiques serveixen de suport i referència a l’a-
tenció primària de salut» (article 47). 

S’ha de tenir en compte el model del sistema sanitari a Catalunya, en què els
recursos sanitaris són de titularitat pública o privada, i centres de tots dos
tipus s’integren en una única xarxa que agrupa diverses regions sanitàries.
L’ens públic amb funcions d’ordenació, planificació i gestió dels serveis sani-
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taris garanteix l’atenció hospitalària a través d’aquesta xarxa, que es va crear
per Decret 202/1985, de 15 de juliol, i que integra els diferents centres que
s’inclouen a l’annex del Decret 133/1997, de 27 de maig, juntament amb els
centres d’atenció primària, i diversos centres sanitaris de salut mental i cen-
tres d’atenció sociosanitària.

En l’àmbit del municipi en el qual s’ubica l’hospital consultant, les funcions
de coordinació i continuïtat entre l’atenció primària, l’hospitalària i l’especia-
litzada, assumides inicialment per les regions sanitàries, les exerceix un con-
sorci sanitari que va determinar la necessitat de promoure mecanismes efec-
tius de gestió clínica compartida. Per tal de complir aquest objectiu, es
preveu la implantació d’un sistema d’informació que faciliti aquesta gestió.

Vistes les previsions de la consulta tramesa, cal entendre que el desenvo-
lupament del sistema d’informació proposa integrar tant els centres públics
com els privats, sempre que formin part d’aquesta xarxa d’utilització
pública i estiguin ubicats dins l’àmbit territorial previst a la plataforma infor-
màtica. 

III

A continuació es fan diverses consideracions amb relació al particular règim
de protecció que s’atribueix a les dades de salut dins del context del que dis-
posa la normativa sobre la matèria, en concret la LOPD.

En el marc general de protecció de les dades de caràcter personal, enteses
com qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identi-
ficables (article 3 de la LOPD i 2 de la Directiva 95/46/CE, relativa a la pro-
tecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades, i tenint en compte, entre altres, el
Dictamen 4/2007, sobre el concepte de dades personals, emès pel Grup de
Treball de l’article 29), l’ordenament jurídic atribueix una protecció especial a
les dades referides a la salut.
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En concret, l’article 7.3 de la LOPD, que regula les dades especialment pro-
tegides, assenyala que les dades de caràcter personal que facin referència
a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual només es poden recollir, tractar i
cedir quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o la persona
afectada hi consenti expressament. 

L’apartat 6 del mateix article disposa que poden ser objecte de tractament
les dades de salut 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 el faci un professional sanitari subjecte al secret professional o altres
persones subjectes a una obligació equivalent de secret. També s’admet el
tractament de dades per salvaguardar l’interès vital dels afectats en els casos
en què hi ha incapacitat per donar-hi el consentiment.

D’altra banda, l’article 8 de la LOPD reconeix expressament la legitimitat dels
centres sanitaris per fer el tractament de les dades de salut de les persones
que hi acudeixen o s’hi han de tractar, en els termes següents: «Sense per-
judici del que disposa l’article 11 pel que fa a la cessió, les institucions i els
centres sanitaris públics i privats i els professionals corresponents poden fer
el tractament de les dades de caràcter personal relatives a la salut de les per-
sones que hi acudeixen o s’hi han de tractar, d’acord amb el que disposa la
legislació estatal o autonòmica sobre sanitat».

La cessió o la comunicació de les dades de salut d’acord amb els articles
7.3 i 11 de la mateixa llei únicament es pot fer quan estigui prevista en una
llei o hagi estat expressament consentida per la persona interessada, llevat
que la cessió sigui necessària per solucionar una urgència que requereixi
accedir a un fitxer o per fer estudis epidemiològics en els termes establerts
per la legislació específica. D’altra banda, l’article 7.6 de la mateixa LOPD
admet el tractament de les dades de salut quan sigui necessari per a la pre-
venció o el diagnòstic mèdics, la prestació d’assistència sanitària o tracta-
ments mèdics i la gestió de serveis sanitaris, sempre que aquest tractament
el faci un professional subjecte al secret mèdic o una altra persona subjecte
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a una obligació equivalent de secret, com també per salvaguardar l’interès
vital d’una persona quan estigui incapacitada per donar-hi el consentiment.

Cal tenir en compte també l’article 21 de la LOPD, que regula la comunica-
ció de dades entre administracions públiques. En concret, l’apartat 1 d’aquest
article disposa que les dades personals recollides o elaborades per les admi-
nistracions públiques per exercir les seves atribucions no s’han de comuni-
car a altres administracions públiques per exercir competències diferents o
competències que tractin matèries diferents, excepte quan la comunicació
tingui per objecte el tractament posterior amb finalitats històriques, estadísti-
ques o científiques.

D’acord amb tot el que s’ha esmentat, si no es tracta de cap dels supòsits en
què la mateixa LOPD fa expressament una excepció respecte de les dades de
salut, és necessari que les cessions s’emparin en una norma de rang legal.

Amb relació a la normativa sobre sanitat, cal fer esment de la Llei 21/2000,
de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’auto-
nomia del pacient, i la documentació clínica, i en especial l’article 9, segons
el qual s’ha d’intentar aconseguir la màxima integració possible de la docu-
mentació clínica de cada pacient, i la seva disposició addicional, que enca-
rrega a l’Administració pública competent en matèria de salut promoure un
sistema que possibiliti l’ús compartit de les històries clíniques entre els cen-
tres assistencials de Catalunya. 

L’article 9 disposa que la història clínica recull el conjunt de documents rela-
tius al procés assistencial de cada malalt, amb identificació dels metges i els
professionals assistencials que hi intervenen, i afegeix que s’ha d’intentar
aconseguir la màxima integració possible de la documentació clínica de cada
pacient. Aquesta integració s’ha de fer, com a mínim, en l’àmbit de cada cen-
tre, on hi ha d’haver una història clínica per cada pacient.

Així doncs, el règim aplicable a les dades de salut pel que fa al seu tracta-
ment s’explicita a la interpretació conjunta i integrada del règim jurídic pre-
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vist a la LOPD i de les previsions de la normativa sectorial aplicable a la his-
tòria clínica.

IV

Vist el marc normatiu aplicable al tractament de dades de caràcter personal
en l’àmbit sanitari, a continuació s’analitzen les qüestions plantejades en con-
cret a la consulta formulada a aquesta agència. 

En primer lloc, la consulta descriu els fluxos informatius que es generaran
dins del sistema d’informació. Segons la documentació aportada, en principi
sembla que, quan un determinat centre assistencial consideri necessari, per
prestar correctament l’atenció sanitària, fer una prova o un diagnòstic en con-
cret, derivarà el pacient al centre assistencial que correspongui. Per tal de
poder fer aquesta prova o diagnòstic, el centre pot accedir a les dades con-
tingudes en el fitxer del centre derivador i, alhora, incorporarà al seu propi fit-
xer les dades que puguin derivar de l’assistència prestada i siguin necessà-
ries per garantir la continuïtat de l’assistència al pacient. 

Per tant, el centre assistencial al qual s’ha derivat el pacient per fer-li una prova
o un diagnòstic prestarà un servei per compte del centre derivador i, en con-
seqüència, l’accés del centre que fa l’assistència a les dades de salut del
pacient contingudes en el fitxer del centre derivador, d’acord amb es termes
previstos a l’article 12 de la LOPD, no es considera una comunicació de dades
personals, sempre que es compleixin els requisits establerts al mateix article 12.

En aquest sentit, l’article 12 de la LOPD disposa que «no es considera comu-
nicació de dades l’accés d’un tercer a les dades quan l’accés és necessari
per prestar un servei al responsable del tractament», que en aquest cas és
el centre derivador.

L’apartat 2 d’aquest mateix article preveu que la realització de tractaments
per compte de tercers s’ha de regular en un contracte per escrit, en aquest
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cas la proposta de conveni que regula el sistema d’informació, en el qual han
de constar les clàusules necessàries per preveure, entre altres, la utilització
de les dades del pacient per a l’exclusiva finalitat de la prestació de l’assis-
tència sanitària i la integració dels serveis assistencials, la prohibició de
comunicar les dades a terceres persones, la no conservació de les dades
més enllà de la prestació del servei estipulat al contracte, la destinació de les
dades i les corresponents mesures de seguretat de nivell alt aplicables. Per
tant, no hi ha cap problema perquè la relació entre el centre derivador i el
centre que fa les proves s’articuli com una relació entre el responsable del
fitxer (centre derivador) i un encarregat del tractament (centre que fa la
prova).

No obstant això, en el pacte segon de la proposta de conveni que acom-
panya la consulta, que regula les condicions d’accés a les dades per les enti-
tats participants en el sistema d’informació, es preveu que «l’accés a les
dades per les diferents entitats (participants en el sistema d’informació) es
configura com una prestació de serveis “recíproca” entre les entitats assis-
tencials». Així mateix, l’apartat 2.1 disposa que «les entitats assistencials es
constituiran com a responsables del seu propi fitxer de pacients i com a enca-
rregats de tractament de les dades contingudes als fitxers de pacients de les
altres entitats». 

Pel que es dedueix d’aquesta redacció, sembla que s’opti per establir una
comunicació de dades entre dos o més centres que tenen alhora la condició
d’encarregats del tractament. En el supòsit que això fos el que realment es
pretén, cal avançar que no sembla que siguem davant dos encarregats del
tractament, sinó només d’un. El centre derivador no fa cap prestació per
compte del centre que fa la prova, per tant no es pot parlar pròpiament de
cap encàrrec. Així, si aquesta previsió respon a la necessitat que el centre
derivador pugui accedir a les dades derivades de la prestació feta pel cen-
tre que ha prestat l’assistència sanitària, es fa avinent que no és pertinent atri-
buir al centre derivador la condició d’encarregat del tractament, atès que el
centre derivador, com a responsable del tractament, ja té accés a aquestes
dades com a conseqüència de la prestació de serveis que s’ha fet per
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compte seu. Convindria aclarir, doncs, en el text del conveni, que no som
davant una relació recíproca entre dos encarregats del tractament, sinó que,
pel que es dedueix de la informació facilitada, en realitat hi ha un únic enca-
rregat del tractament.

A aquests efectes, es recorda que el responsable del fitxer o del tractament
és la persona física o jurídica, de naturalesa privada o pública, o òrgan admi-
nistratiu, que decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament (arti-
cle 3.d de la LOPD), mentre que l’encarregat del tractament és la persona
física o jurídica, l’autoritat pública, el servei o qualsevol altre organisme que,
sol o conjuntament amb altres, tracta dades personals per compte del res-
ponsable del tractament (article 3.g de la LOPD). La diferenciació entre el res-
ponsable del tractament i l’encarregat és important per tal de determinar qui-
nes obligacions de les que preveu la normativa en protecció de dades
personals corresponen a cadascun dels centres assistencials que formen
part del sistema d’informació.

Continuant amb l’anàlisi dels fluxos informatius previstos, tot i que la previsió
de configurar el centre que fa les proves com un encarregat del tractament
feta inicialment a la consulta per prestar l’assistència sanitària, en els termes
previstos a l’article 12 de la LOPD, es considera correcta en aquest cas, es
fa avinent que seria possible haver optat per un altre model en el qual aquest
flux informatiu es configurés com una cessió de dades de salut entre fitxers
dels diferents centres assistencials partícips en el sistema d’informació per
prestar serveis sanitaris, d’acord amb el règim de cessions de dades perso-
nals previst a la LOPD. És a dir, que hi hagués una cessió de dades del fit-
xer del centre derivador al fitxer del centre que fa la prova o el diagnòstic, i,
a la inversa, que hi hagués una cessió de dades del fitxer del centre que fa
la prova o el diagnòstic cap al fitxer del centre derivador, sempre que, en tots
dos casos, fos per prestar l’assistència sanitària. En aquest cas, totes les enti-
tats participants en el sistema d’informació es constituirien com a responsa-
bles dels seus propis fitxers de dades, i la cessió de dades tindria lloc d’a-
cord amb els articles 7.3, 7.6, 8 i 11 de la LOPD, i la Llei 21/2000, tal com
s’ha indicat al fonament jurídic tercer. Aquest és precisament el supòsit reco-
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llit a la Resolució de l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de
Madrid que s’adjunta a la consulta.

V

L’hospital consultant adjunta a la consulta formulada una proposta de con-
veni que regula el sistema d’informació, i, alhora, sol·licita sotmetre’l a la con-
sideració d’aquesta agència pel que fa a l’adequació a la normativa en pro-
tecció de dades personals.

En primer lloc, amb relació a la proposta de conveni cal fer notar que, a
diferència del text de la consulta, en el qual es descriuen detalladament els
fluxos d’informació entre el centre derivador i el centre que fa les proves,
en el text del conveni no es concreten aquests fluxos, sinó que es limita a
establir que poden intercanviar la informació assistencial que necessitin per
al correcte desenvolupament de les seves funcions (pacte 1.3). Només al
pacte quart sembla que es descriguin aquests fluxos, però en qualsevol
cas seria desitjable una claredat més gran a l’hora de descriure els dife-
rents fluxos informatius. A partir d’aquesta descripció no sembla que es
pugui concloure d’una manera clara que hi hagi entre tots dos centres cap
relació entre el titular del fitxer i un encarregat del tractament. Convindria,
per tant, aclarir les funcions de cadascun dels centres que participa en la
iniciativa, per poder articular a partir d’aquí el corresponent encàrrec de
tractament.

Pel que fa a la manifestació del punt VI de la part expositiva, així com a la
lectura conjunta dels pactes primer, segon i quart de la proposta de conveni,
referida a la configuració d’aquest com una prestació de serveis recíproca
entre les entitats signants per garantir el tractament de les dades dels
pacients d’acord amb els principis informadors del sistema sanitari de
Catalunya, en què cada centre assistencial es configura com a responsable
del seu fitxer de pacients i, alhora, com a encarregat del tractament de les
dades dels fitxers dels pacients de la resta de centres partícips en el sistema
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d’informació, ens remetem a les consideracions fetes al fonament jurídic ante-
rior, en el sentit que només el centre que fa les proves té la condició d’enca-
rregat del tractament. Així doncs, caldria adaptar a aquestes consideracions
el punt VI de la part expositiva i els pactes primer, segon i quart.

Amb relació al pacte primer de la proposta de conveni, «Objecte del conveni
i obligacions de les parts», es preveu l’intercanvi «de la informació assisten-
cial» que els professionals mèdics necessitin per al correcte desenvolupa-
ment de les seves funcions, sense que es concreti a quin tipus de dades dels
pacients es fa al·lusió per al seu tractament. En aquest punt és important el
principi de qualitat de les dades personals i la finalitat del tractament que es
preveu en el conveni. 

Cal recordar que el tractament de les dades de salut a què ens referim ha de
respondre exclusivament a finalitats pròpies de l’assistència sanitària, com a
finalitat legítima, determinada i explícita, és a dir, per a la prevenció i la diag-
nosi mèdiques, la prestació de l’assistència sanitària o de tractaments mèdics
o per a la gestió dels serveis sanitaris. Amb relació al compliment del prin-
cipi de qualitat, segons el qual les dades només es poden recollir per ser trac-
tades quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a
aquestes finalitats (article 4 de la LOPD), cal tenir en compte el que disposa
la Llei 21/2000, ja esmentada, pel que fa als possibles usos de la història clí-
nica, que és la norma amb rang de llei que concreta les previsions de la nor-
mativa de protecció de dades pel que fa a la història clínica, i disposa qui-
nes dades es poden utilitzar i per a quins usos en particular, i defineix quins
col·lectius professionals poden accedir a la informació, segons la tipologia de
dades de què es tracti. 

La llei esmentada defineix a l’article 10 el contingut de la història clínica i dis-
tingeix la informació segons que es tracti de dades d’identificació del malalt
i de l’assistència o de dades clinicoassistencials i dades socials. Les finali-
tats per a les quals es pot utilitzar determinada informació continguda en la
història clínica es determinen a l’article 11 de la mateixa llei, que disposa el
que segueix:
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«1. La història clínica és un instrument destinat fonamentalment a ajudar a
garantir una assistència adequada al pacient. A aquest efecte, els pro-
fessionals assistencials del centre implicats en el diagnòstic o el trac-
tament del malalt han de tenir accés a la història clínica.

»2. Cada centre ha d’establir el mecanisme que faci possible que, mentre
es presta assistència a un pacient concret, els professionals que l’ate-
nen puguin, en tot moment, tenir accés a la història clínica corresponent.

»3. Es pot accedir a la història clínica amb finalitats epidemiològiques, d’in-
vestigació o docència, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter per-
sonal, i la Llei de l’Estat 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i les
disposicions concordants. 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
aquest hi hagi donat abans el seu consentiment.

»4. El personal que té cura de les tasques d’administració i gestió dels cen-
tres sanitaris pot accedir només a les dades de la història clínica rela-
cionades amb les amb les funcions esmentades.

»5. El personal al servei de l’Administració sanitària que exerceix funcions
d’inspecció, degudament acreditat, pot accedir a les històries clíniques
a fi de comprovar la qualitat de l’assistència, el compliment dels drets
del pacient o qualsevol altra obligació del centre amb relació als
pacients o a l’Administració sanitària.

»6. Tot el personal que accedeix en ús de les seves competències a qual-
sevol classe de dades de la història clínica està subjecte al deure de
guardar-ne el secret.»

Així doncs, la Llei 21/2000 distingeix els diversos usos de la història clínica,
que condicionen les dades personals que serà justificat tractar en cada cas
per aplicació del principi de qualitat, així com els accessos que es genera-
ran per fer el corresponent tractament. 

Atès que la proposta de conveni no determina quin tipus de dades de salut
en concret es tractaran, ni amb quina finalitat, podria semblar que es refereix
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a tots els usos de la història clínica previstos a la llei, de forma indistinta, ja
que la implantació del sistema d’informació implica que els professionals dels
diferents centres assistencials adscrits tinguin accés a les dades personals
dels pacients per desenvolupar les seves funcions, com s’ha indicat ante-
riorment. Per tant, es considera que a la proposta de conveni no es precisa
prou si l’ús de les dades es limita a l’ús previst a l’article 11.1 de la Llei
21/2000, o també a la resta de finalitats que s’hi regulen.

Així, de la lectura de la consulta formulada, específicament de la proposta de
conveni, es genera una indefinició o generalització important respecte dels
usos que s’hi preveuen i dels accessos que es generen amb relació a aquests
usos. Aquesta generalització pot generar confusió i, si s’interpreta que el con-
veni habilita qualsevol accés al conjunt de dades personals per acomplir
qualsevol dels usos de la història clínica, indistintament, el conveni no s’a-
justaria al principi de qualitat en el tractament de les dades, si no és que es
concreten suficientment els fluxos informatius, els accessos i les condicions
d’accés en cada supòsit. Les previsions de la LOPD, en connexió amb el que
disposa la Llei 21/2002, pel que fa a les finalitats i els usos de la història clí-
nica en el context del sistema d’informació, haurien de portar a valorar una
modificació del text de la proposta per tal de fer més clara la referència a
aquest règim jurídic aplicable.

En conclusió, es troba a faltar a la proposta de conveni una diferenciació sufi-
cient per excloure la comunicació de la informació sanitària amb finalitats que
no siguin d’assistència sanitària (judicials, epidemiològiques, de salut pública,
de recerca o de docència). En aquests casos, llevat del judicial, la normativa
imposa l’obligació de preservar l’anonimat, excepte si el pacient hi ha donat
el seu consentiment. La comunicació de dades amb finalitats diferents de les
sanitàries, en termes generals, està sotmesa al règim del consentiment que
estableix la Directiva 95/46/CE. Per tant, es considera adient revisar el text en
conjunt per ajustar-lo més clarament a les previsions legals esmentades. 

Pel que fa a les dades personals a les quals en cada cas i per a cada ús con-
cret poden accedir determinats professionals, el principi de qualitat i la pro-
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porcionalitat en el tractament de dades que se’n deriva han de portar a la revi-
sió, per tal d’assolir una concreció més gran, dels apartats de la proposta de
conveni que facin una referència genèrica, com ara les referències a «les
dades que siguin necessàries» o a «la informació assistencial». L’entitat que
faci una determinada prova només ha de poder accedir a les dades neces-
sàries per fer aquella prova concreta, però no necessàriament a totes les
dades clíniques de la persona afectada. En aquest sentit, es recomana
estructurar la història clínica de manera que es puguin fer accessos diferen-
ciats a cadascuna de les parts de la història clínica. Igualment, cal tenir en
compte en cada cas el tipus de professionals que poden accedir a cadas-
cun dels tipus d’informació. 

Cal insistir que una previsió d’accés a tota la informació continguda a la his-
tòria clínica no és pertinent des del punt de vista del que exigeix la norma-
tiva de protecció de dades i la mateixa Llei 21/2000. A més de la necessitat
d’especificar els usos que generarà el tractament de dades, que han d’estar
vinculats als límits legals previstos, cal explicitar clarament a la proposta de
conveni els accessos que deriven del tractament, com s’ha apuntat al llarg
d’aquest informe. Un cop més, el règim previst en aquesta norma de rang
legal per als accessos del personal sanitari, administratiu o d’inspecció o con-
trol a la informació vincula i condiciona les previsions de la proposta de con-
veni del sistema d’informació que s’informa.

VI

Amb relació al pacte segon de la proposta, es preveuen les obligacions que
han de complir tant els centres assistencials com l’empresa encarregada de
donar suport informàtic al projecte. Les obligacions són similars en tots dos
casos, a excepció de la que es refereix a la destrucció o el retorn de les
dades. Així, quan es tracta dels centres assistencials, les dades personals a
les quals han tingut accés es preveu que passaran a formar part dels seus
fitxers per fer les seves funcions assistencials, mentre que, en el cas de l’em-
presa informàtica, les dades s’han de destruir o tornar al responsable, sense
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determinar, no obstant això, per quina de les dues opcions ha d’optar l’em-
presa.

Respecte d’aquesta qüestió, cal incidir en el fet que, si el centre que fa les
proves actua com un encarregat del tractament, les dades a les quals acce-
deixi i les que resultin d’aquesta prestació no s’han d’incorporar als fitxers de
l’encarregat del tractament (independentment que les dades es puguin utilit-
zar a través dels seus equips informàtics), sinó només als fitxers de l’entitat
derivadora, que és la responsable dels fitxers. Per això caldria modificar tant
el darrer paràgraf del pacte segon com el segon paràgraf del pacte quart.

Igualment, no sembla adequada la previsió del primer paràgraf del pacte 2.1,
segons el qual «les entitats assistencials quedaran constituïdes com a res-
ponsables del seu propi fitxer de pacients», no només perquè el fet de cons-
tituir-se en responsables dels propis fitxers no depèn de la signatura d’aquest
conveni (per això utilitzar un temps verbal futur és inadequat), sinó, fona-
mentalment, perquè l’entitat que accedeixi a unes dades en tant que enca-
rregat del tractament no les ha d’incorporar als seus fitxers, sinó que forma-
ran part, en qualsevol cas, del fitxer del responsable del tractament.

Al marge d’això, aquest pacte segon continua partint de l’esquema de la reci-
procitat de l’intercanvi d’informació entre dos encarregats del tractament.
Respecte d’aquesta qüestió, ens remetem al que ja hem exposat més amunt
i, per tant, caldria revisar aquestes previsions.

La resta d’obligacions fan referència al deure de secret professional i a la con-
fidencialitat de les dades previstos a l’article 10 de la LOPD (previsió que s’ha
d’interpretar en connexió amb el que disposa la normativa sectorial aplica-
ble, article 11.3 de la Llei 21/2000) i a la regulació de l’encarregat del tracta-
ment de dades personals en els termes fixats per l’article 12 de la LOPD: fina-
litat, comunicacions, mesures de seguretat i conservació, entre altres.

Pel que fa a les mesures de seguretat, atès que les dades de la història clí-
nica tenen la consideració de dades de salut, segons el que disposa la
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LOPD, en connexió amb les previsions dels articles 3 i 4 del Reial decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de segu-
retat, les mesures aplicables als fitxers de pacients es qualifiquen de nivell
alt, tal com s’ha previst a la proposta de conveni del sistema d’informació. En
conseqüència, el document de seguretat és on s’han de reflectir aquestes
mesures adaptades, és clar, al model organitzatiu pel qual s’hagi optat.

Tot i així, es podria valorar la conveniència que, abans d’incorporar un cen-
tre al conveni, aquest centre acredités almenys alguns aspectes, com ara,
entre altres, l’existència del document de seguretat, el nomenament i l’exis-
tència d’un responsable de seguretat, la declaració formal que té un registre
d’accessos a la informació i un registre d’incidències, com a indicadors
mínims pels quals es pot presumir, en tant que indicis, que s’ha fet una ade-
quació correcta a la normativa pel que fa a mesures de seguretat. També es
podria demanar l’acreditació de la inscripció actualitzada de fitxers al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

A més del que preveu la normativa de protecció de dades aplicable respecte
de les mesures de seguretat exigibles en el context de la proposta de con-
veni que s’informa, la Recomanació del Consell d’Europa conté un catàleg
de mesures expressament concebudes per a les dades de salut que prete-
nen assegurar la confidencialitat, la integritat i l’exactitud de les dades pro-
cessades. L’article 9 d’aquesta recomanació estableix, com a objectius, una
sèrie de controls per garantir la seguretat de les dades de salut, entre altres,
controls de la utilització de les dades per tal d’evitar que persones no auto-
ritzades usin la informació, controls dels accessos a la informació, amb la
recomanació expressa que el disseny del sistema de processament permeti
separar les dades identificatives, les administratives, les mèdiques, les
socials i les genètiques, i que hi hagi un control dels accessos a cada cate-
goria diferent de dades de salut. 

Atès el conjunt de recomanacions que els diferents grups de treball d’experts
en protecció de dades han assenyalat com a especialment recomanables en
el context del tractament de dades de salut, recordem també que el Document
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de treball sobre disponibilitat en xarxa d’arxius electrònics de salut, del Grup
de Treball internacional de protecció de dades en telecomunicacions, estableix
com a recomanació la cura especial respecte de quines categories de dades
de salut han d’estar disponibles en format electrònic, o posades a la xarxa.
S’afegeix que les dades genètiques o psiquiàtriques s’haurien d’excloure del
processament en línia o, com a mínim, haurien d’estar subjectes a controls
d’accés especialment estrictes. Es considera, a més, que els estàndards legals
de confidencialitat amb relació als arxius tradicionals, no electrònics, poden ser
insuficients quan els arxius electrònics estan disponibles en xarxa. Es reco-
mana en aquests casos una encriptació reforçada i mecanismes d’autentica-
ció segurs. Es remarca que només el personal mèdic qualificat i autoritzat hau-
ria d’estar autoritzat a accedir a parts específiques dels fitxers de salut en línia,
i només quan fos estrictament necessari, i també es recomana la possibilitat
de la traçabilitat o seguiment dels accessos pel pacient.

Finalment, al Document del Grup de Treball de l’article 29, de 15 de febrer
de 2007, es considera que el marc jurídic aplicable a les mesures de segu-
retat en el context de les històries mèdiques electròniques hauria de preveure
especialment la necessitat d’un sistema fiable i eficaç d’identificació i auten-
ticació electròniques, així com registres constantment actualitzats, per tal de
controlar-ne els accessos; controls interns i externs regulars en matèria de
protecció de dades; instruccions clares i documentades a tot el personal
sobre la seguretat del sistema; una distinció clara de les funcions i les com-
petències pel que fa a les categories de persones responsables del sistema
o que hi participin, per poder determinar responsabilitats, i estendre l’en-
criptació no tan sols a la transferència de dades, sinó també a l’emmagatze-
mament, entre altres.

VII

Amb relació al pacte tercer de la proposta de conveni, es preveu la regula-
ció, de manera conjunta, de l’obligació d’informar el titular de les dades del
seu tractament, de la sol·licitud del consentiment per al tractament de les
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dades, si escau, i de la possibilitat d’exercir els drets d’autodeterminació
informativa d’habeas data reconeguts a la LOPD. Igualment, el paràgraf
segon del pacte quart també es refereix a l’obligació de l’entitat assistencial
d’informar el pacient.

Aquest dret es configura amb caràcter general a l’article 5 de la LOPD, de
manera que en el moment de recollir les dades cal que es presti el deure d’in-
formació expressa, precisa i inequívoca de l’existència d’un fitxer o un trac-
tament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida de dades
i dels destinataris de la informació, entre altres, i als efectes que ens ocupa
és especialment rellevant la previsió del deure d’informar sobre els destina-
taris de les dades. 

En el moment de recollir i tractar les dades de caràcter personal, i en el
moment de prestar l’assistència sanitària als pacients, trobem l’obligació que
imposa la normativa sanitària, és a dir, acomplir el consentiment informat (arti-
cle 6 de la Llei 21/2000), que també es reconeix, entre altres, a l’article 3 de
la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, segons el qual, amb rela-
ció al dret a la integritat física i psíquica de la persona, i en el marc de la medi-
cina i la biologia, es respectaran en particular el consentiment lliure i informat
de la persona, d’acord amb les modalitats establertes a la llei, i el deure d’in-
formació imposat per la LOPD.

D’altra banda, la Recomanació sobre protecció de dades mèdiques, ja
esmentada, recomana que la informació es doni preferentment en el moment
de recollir les dades, i que, si les dades no s’obtenen directament de la per-
sona interessada, la informació s’ha de prestar al més aviat possible.
S’afegeix que la informació al titular de les dades ha de ser «apropiada i
adaptada a les circumstàncies», i que cada persona hauria de ser informada
individualment (article 5). Es considera que les circumstàncies específiques
que generarà la implantació del sistema d’informació pel que fa al tractament
de les dades de salut dels pacients exigiran un reforçament i una claredat
suficient en la informació que sobre aquest nou tractament i aquests acces-
sos es donarà als pacients afectats.
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Vistes les particularitats que presenta el tractament de dades de salut en
aquest projecte, es fa menció del Document de treball sobre disponibilitat en
xarxa d’arxius electrònics de salut (Electronic Health Records), del Grup de
Treball internacional de protecció de dades en telecomunicacions, d’abril del
2006. En concret, pel que fa al dret d’informació, es recomana que el pacient
sigui informat de forma específica i completa de la naturalesa de les dades
i de l’estructura de l’arxiu electrònic en què es contenen. Així, en connexió
amb la Recomanació del Consell d’Europa, i vistos els objectius de la pro-
posta, seria recomanable una atenció especial pel dret d’informació al
pacient, amb relació a les implicacions del tractament electrònic i els diferents
accessos que s’hi preveuen.

Respecte d’aquest pacte tercer, cal esmentar també la inadequació del parà-
graf segon quan especifica que s’ha d’informar sobre el fet que «les seves
dades també són als fitxers de la resta d’entitats assistencials participants en
el SI [...]». Si som davant una relació entre un responsable del tractament i
un encarregat del tractament, les dades en cap cas no s’incorporaran als fit-
xers dels encarregats del tractament. Ens remetem, en aquest tema, al que
ja hem exposat al fonament jurídic VI. 

VIII

Pel que fa a l’exercici dels drets d’autodeterminació informativa o d’habeas
data que té el titular de les dades, cal fer les consideracions següents.

El dret d’accés del pacient a la seva història clínica, reconegut a la normativa
ja citada i en el context de la proposta, és un requisit indispensable per garan-
tir el dret a l’autodeterminació informativa, el dret fonamental a controlar qui dis-
posa de les dades, per a quines finalitats, quan i com o amb quina seguretat
són tractades, i a tenir un cert grau de decisió sobre aquests aspectes. Tant
la LOPD com la normativa sectorial aplicable coincideixen en el dret del
pacient a tenir accés a la informació, i s’han d’interpretar de forma integrada.
Per bé que hi pot haver limitacions al dret d’accés, en el sentit que el seu exer-
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cici no es faci en perjudici de drets de terceres persones o de professionals
que participen en l’elaboració de la informació (amb una referència especial a
les anotacions subjectives dels metges), el dret d’accés del pacient a la infor-
mació ha de respectar el règim general establert a la LOPD (article 15, en con-
nexió amb el que disposa l’article 13 de la Llei 21/2000). Aquest dret es recull
específicament a l’article 8 de la Recomanació del 1997 del Consell d’Europa,
que preveu el dret de tota persona a accedir a les seves dades mèdiques, exi-
geix que la informació es presti de manera intel·ligible i recull la possibilitat de
denegar o limitar el dret en determinades situacions, legalment previstes. 

D’altra banda, la normativa de protecció de dades reconeix els drets d’opo-
sició, cancel·lació i rectificació de les dades, si bé en l’àmbit sanitari l’exer-
cici d’aquests drets presenta particularitats (entre altres, els períodes de con-
servació de la informació previstos a la Llei 21/2000). Tot i aquestes
particularitats, en aplicació del règim general hi pot haver supòsits en què la
rectificació o la cancel·lació de dades podria ser pertinent, de manera que
cal tenir present l’existència de tots aquests drets i cal respectar-ne l’exercici
legítim pels afectats, independentment de les circumstàncies que, en cada
cas, puguin limitar-ne l’exercici.

En concret, pel que fa a la proposta de conveni, es considera que la infor-
mació sobre els drets d’autodeterminació informativa és incompleta, ja que
només es diu que, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació o cancel·lació
de qualsevol pacient a qualsevol entitat assistencial, aquest ha de ser infor-
mat que les seves dades també són als fitxers de la resta d’entitats partici-
pants en el sistema d’informació, sense que es faci cap referència al dret d’o-
posició en aquest aspecte.

Pel que fa al dret d’oposició, el projecte només preveu, al paràgraf tercer del
pacte tercer, la possibilitat que el pacient manifesti expressament que no vol
que les seves dades tornin al centre peticionari. Tot i que aquesta possibili-
tat pot constituir un supòsit d’oposició, en realitat el reconeixement del dret
d’oposició ha d’implicar el reconeixement de la possibilitat d’oposició a un
determinat tractament de les pròpies dades, en els termes de l’article 6.4 de
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la LOPD, segons el qual, «en els casos en què no cal el consentiment de l’a-
fectat per fer el tractament de les dades de caràcter personal, i sempre que
una llei no disposi el contrari, aquest s’hi pot oposar quan hi hagi motius fona-
mentals i legítims relatius a una situació personal concreta. En aquest supò-
sit, el responsable del fitxer ha d’excloure del tractament les dades relatives
a la persona afectada».

Es recomana, doncs, un reconeixement exprés i complet del dret d’oposició,
sense limitar-lo a la possibilitat d’oposar-se al retorn de les dades al centre
peticionari.

No és superflu afegir la interrelació existent entre el dret d’oposició i el dret
d’informació previst a la LOPD, i que ja s’ha valorat en aquest informe. És a
dir, la possibilitat que un pacient pugui exercir de forma efectiva el seu dret
d’oposició té com a condició necessària que s’hagi acomplert adequadament
el dret d’informació. Si no és així, i el pacient no ha estat informat de les con-
dicions del tractament i de la possibilitat d’exercir-hi els seus drets, es fa difí-
cil a la pràctica que pugui oposar-se a un tractament o un accés concret a
les seves dades personals. En aquest sentit, el Document del Grup de l’arti-
cle 29 ja esmentat, al fonament jurídic VI, conclou que, per tal que la possi-
bilitat d’oposició constitueixi una garantia adequada eficaç, cal que el pacient
rebi la informació adequada.

Finalment, de la consulta formulada es dedueix que l’exercici dels drets es
fa a cada centre. Sobre aquest tema, cal tenir present que l’exercici dels drets
d’habeas data es fa davant el responsable del fitxer, i que els terminis per fer
efectius els drets són breus (article 15 i següents de la LOPD). Per tant, és
important concretar els fluxos informatius derivats de la implantació del sis-
tema d’informació, especialment si, en funció de quin sigui el model adoptat,
no es defineix un únic fitxer de pacients i, per tant, un únic responsable, sinó
que es preveu l’existència de diversos responsables de fitxers i diversos
encarregats del tractament implicats en aquests fluxos informatius. Per tant,
es considera necessari revisar aquesta previsió i clarificar el procediment d’e-
xercici dels drets dins la proposta de conveni.
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IX

Amb relació al pacte quart de la proposta de conveni en què es preveuen els
«accessos i les cessions de dades», ens remetem a les consideracions ante-
riorment fetes pel que fa a la concreció dels fluxos d’informació que tindran
lloc arran de la implantació de l’esmentada plataforma i la seva configuració
per mitjà de la figura d’encarregat del tractament, o bé com a cessió de dades
entre centres assistencials. Cal tenir en compte que la LOPD estableix una
regulació diferenciada quan es tracta d’accessos a dades per compte de ter-
cers (article 12 de la LOPD) de quan es tracta de cessions de dades (articles
11 i 21 de la LOPD) i, per tant, convindria clarificar aquesta qüestió. De la
redacció d’aquest apartat sembla que el flux informatiu que tindrà lloc entre
centres assistencials es configurarà a través de la figura d’encarregat del trac-
tament, però, tal com hem indicat, seria desitjable una claredat més gran. 

Amb relació al pacte cinquè del conveni, es preveu l’adhesió de noves enti-
tats en el sistema d’informació, i es manifesta la necessitat que aquestes
acceptin expressament el compliment de totes i cadascuna de les obliga-
cions establertes en el conveni.

Finalment, es podrien incorporar al text de la proposta de conveni dues pre-
visions relatives a l’entrada en vigor i la durada del conveni, i a la jurisdicció
competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva
interpretació i del seu compliment.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada sobre el sistema d’informació, s’arriba a les següents

Conclusions

Examinada la proposta de conveni per implantar el sistema d’informació que
proposa integrar tant els centres públics com els privats, sempre que formin
part d’aquesta xarxa d’utilització pública i estiguin ubicats en un determinat
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àmbit territorial, i examinada la documentació que l’acompanya, es considera
necessari, per adequar-la a les previsions establertes a la corresponent nor-
mativa sobre protecció de dades de caràcter personal, que es tinguin en
compte les observacions formulades en aquest informe, especialment les que
s’exposen a continuació.

Atesa la propera implantació de la Història Clínica Compartida a Catalunya
per l’Administració pública competent en matèria de salut, es recomana a
l’hospital consultant que valori la conveniència d’aprovar en aquests moments
el sistema d’informació. La duplicitat de sistemes d’informació pot ser inne-
cessària per dur a terme la prestació sanitària a Catalunya i, alhora, pot gene-
rar confusió entre els ciutadans, tant pel que fa a quines són les entitats que
tracten les seves dades de salut com davant de qui poden exercir els drets
d’autodeterminació informativa o d’habeas data establerts per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Cal atendre el particular règim de protecció que s’atribueix a les dades de
salut dins el context del que disposa la normativa sectorial aplicable, en con-
nexió amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

Pel que fa al principi de qualitat de les dades i a les finalitats i els usos pre-
vistos, no es precisa suficientment si l’ús de les dades es limita al que pre-
veu l’article 11.1 de la Llei 21/2000, o també a la resta de finalitats que s’hi
regulen. En aquest darrer cas caldria tenir en compte les limitacions que la
mateixa Llei 21/2000 estableix per a aquests usos. Una previsió genèrica o
indeterminada d’accés a tota la informació continguda a la història clínica no
és pertinent des del punt de vista del que exigeixen la normativa de protec-
ció de dades i la Llei 21/2000.

Es troba a faltar a la proposta una diferenciació suficient pel que fa a la comu-
nicació de la informació sanitària per a finalitats que no siguin d’assistència
sanitària (judicials, epidemiològiques, de salut pública, de recerca o de
docència).
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Es fa necessari precisar l’esquema relatiu a les comunicacions de dades
entre les parts, per tal de preveure totes les situacions possibles de fluxos
informatius, així com revisar i precisar els casos en què s’aplica la figura de
l’encarregat del tractament, segons el que disposa l’article 12 de la LOPD, o
bé en quins casos té lloc una cessió de dades entre els centres assistencials.

Pel que fa a l’exercici dels drets d’habeas data, es fa necessari preveure la
possibilitat d’exercir tots els drets previstos a la LOPD, i clarificar-ne el pro-
cediment que cal seguir, com també les previsions referides al dret d’infor-
mació.

Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
respecte de l’accés dels regidors de l’Ajuntament a dades personals
tractades per atorgar les subvencions a la Comissió de Festes de la
festa major del municipi

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcalde d’un ajuntament en el qual se sol·licita el parer de l’Agència amb rela-
ció a la comunicació de factures i contractes que justifiquen la subvenció
atorgada a la Comissió de Festes de la festa major del municipi del corrent
any 2007, així com de les subvencions atorgades cinc anys enrere. 

En concret, es plantegen diverses qüestions relatives a l’accés que poden
tenir els regidors de l’Ajuntament a aquesta informació, i al conflicte que es
genera entre la intimitat de les persones afectades i el dret a la informació i
el control de l’actuació del govern que tenen els membres del consistori. Es
planteja, així mateix, si el dret d’accés es pot proporcionar suficientment amb
el lliurament d’un certificat dels documents que formen l’expedient adminis-
tratiu de la festa major. 

Analitzades la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i 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 refereix a si els regidors de l’Ajuntament tenen dret a obtenir
fotocòpia de les factures i els contractes de la Comissió de Festes que justifi-
quen la despesa de la festa major del corrent any 2007, tenint en compte que
ja han tingut accés a aquest expedient, així com a obtenir còpia de les justifi-
cacions d’anys anteriors, tenint en compte que els corresponents comptes
generals ja s’han aprovat en mandats anteriors. Així mateix, es planteja la pos-
sibilitat d’exercir aquest dret d’accés per mitjà del lliurament d’un certificat dels
documents que consten a l’expedient administratiu pel secretari del consistori. 

Respecte d’aquest conjunt d’informació (factures i contractes), que es dubta
si s’ha de donar als regidors, no es concreta quines determinades dades de
caràcter personal seran les que es comuniquin específicament. 

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant, LOPD), defineix a l’article 3.a les dades de
caràcter personal com «qualsevol informació referent a persones físiques
identificades o identificables». Determinades dades contingudes a les factu-
res i als contractes són a tots els efectes dades personals si permeten iden-
tificar persones físiques concretes, de forma més o menys directa, i per tant
aquestes dades estan protegides per la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. 

No obstant això, hi pot haver documents que no continguin cap tipus de dada
de caràcter personal, com, a tall d’exemple, una factura en la qual es faci
referència a una persona jurídica. 

Finalment, cal tenir en compte que el mateix article 3 de la LOPD, apartat d,
defineix el tractament de dades com el conjunt d’operacions i els procedi-
ments tècnics, de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar,
conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar dades, així com les ces-
sions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i
transferències. En conseqüència, qualsevol tractament de dades de caràc-
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ter personal, incloent-hi la comunicació de dades que faci l’Ajuntament, en
tant que responsable de determinats fitxers o tractaments, està sotmès als
principis i les disposicions que conté la normativa de protecció de dades.

II

Amb relació a la qüestió principal que es planteja en aquesta consulta, la
comunicació de determinats documents —factures i contractes— referits a
subvencions atorgades per l’Ajuntament a la Comissió de Festes del muni-
cipi als regidors que han sol·licitat prèviament l’accés a aquests documents,
cal tenir present que la LOPD defineix com a cessió o comunicació de dades
qualsevol revelació de dades feta a una persona diferent de la persona inte-
ressada (article 3.i de la LOPD). 

La comunicació de dades de caràcter personal està sotmesa al règim gene-
ral aplicable que es preveu als articles 11 i 21 de la LOPD. Amb caràcter
general, i seguint la definició àmplia de la comunicació de dades prevista a
la LOPD, l’ús de la informació pels propis òrgans i serveis d’un ajuntament o,
en aquest cas, pels regidors, es podria considerar que consisteix en un accés
a dades de caràcter personal de tercers diferents de la persona interessada.

No obstant això, en el cas que ens ocupa cal tenir en compte que l’article
19.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant, LRBRL), disposa que el govern i l’Administració municipal
corresponen a l’Ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors. D’aquesta
manera, atès que els regidors formen part integrant de l’Ajuntament, no
seríem pròpiament davant un tercer aliè a la relació entre la persona interes-
sada, és a dir, la persona física titular de les dades, segons l’article 3.e de la
LOPD, i el mateix ajuntament. L’accés del regidor a la informació objecte de
la consulta es fa en tant que part integrant del consistori.

Ara bé, tot i que es pot considerar que no som davant una comunicació de
dades sotmesa al règim general previst als articles 11 i 21 de la LOPD, òbvia-

Dictàmens i consultes

346

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2007



ment l’accés a la informació, sempre que aquesta informació contingui dades
de caràcter personal, es condicionarà al compliment dels principis i les obli-
gacions que es desprenen de la LOPD, entre altres, com veurem, el principi
de qualitat.

En aquest context, cal referir-se a la normativa sectorial aplicable al cas, ja que
l’ordenament jurídic estableix uns drets a favor dels regidors d’un consistori
en el marc de l’organització del govern i l’Administració municipal. En concret,
segons disposa la LRBRL, els membres de les corporacions locals exercei-
xen una sèrie de funcions sobre la base de les competències que els atorga
la legislació, en tant que membres de la corporació que ostenten delegacions
o responsabilitats de gestió, o bé com a membres de determinats òrgans
col·legiats (articles 19 i següents de la LRBRL), així com funcions de control
de les activitats de l’Ajuntament, amb relació a les quals tenen reconegut un
dret d’accés a determinada informació. En el mateix sentit s’expressen els arti-
cles concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En concret, la LRBRL disposa, a l’article 77.1, que «tots els membres de les
corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde o alcaldessa, o del pre-
sident o presidenta, o de la Comissió de Govern els antecedents, les dades
o les informacions en poder dels serveis de la corporació que siguin neces-
saris per desenvolupar la seva funció».

D’altra banda, cal connectar aquest dret amb les funcions que la mateixa
legislació de règim local atribueix als regidors, i en especial amb la funció de
control i fiscalització prevista a l’article 22.2.a de la LRBRL.

Aquest específic dret d’accés a la informació que es reconeix a tots els mem-
bres de la corporació local, per tant, independentment del fet que siguin a
l’equip de govern o bé a l’oposició, es desenvolupa a l’article 164 del Decret
legislatiu 2/2003, ja esmentat, amb relació al dret d’informació dels regidors,
que, alhora, reconeix també el dret a obtenir còpia de la documentació a la
qual tenen accés:
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«164.1. Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir
de l’alcalde o alcaldessa, o del president o presidenta, o de la
Comissió de Govern, tots els antecedents, les dades o les infor-
macions en poder dels serveis de la corporació que siguin neces-
saris per desenvolupar la seva funció.

»164.2. Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació
als membres de les corporacions quan: 

»a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a afers propis
de la seva responsabilitat.

»b) Es tracti d’afers inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals són membres.

»c) Es tracti de l’accés a informació o documentació de la corporació local
que sigui de lliure accés als ciutadans.

»164.3. En els altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén acceptada per
silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el ter-
mini de quatre dies a comptar de la data de presentació de la
sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria s’ha de moti-
var, i només es pot fonamentar en els supòsits següents: 

»a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret
constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.

»b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre
secrets oficials o per secret sumarial.

»164.4. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de
l’obligació de facilitar a tots els membres de la corporació la docu-
mentació íntegra de tots els afers inclosos en l’ordre del dia de les
sessions dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la con-
vocatòria. Quan es tracti d’un afer inclòs per declaració d’urgència,
s’ha de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per
poder estar assabentat dels aspectes essencials de la qüestió sot-
mesa a debat.
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»164.5. Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la
documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir
en format paper o bé en el suport tècnic que permeti accedir a la
informació requerida.

»164.6. Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat
de la informació a la qual tenen accés per raó del càrrec si el fet
de publicar-la pot perjudicar els interessos de l’ens local o de ter-
ceres persones.»

L’apartat 3 d’aquest article especifica els límits de l’accés a la informació en
els quals s’ha de fonamentar la resolució denegatòria. En concret, als efec-
tes que ens ocupen, la possible vulneració dels drets configurats a l’article
18.1 de la Constitució.

També caldria considerar la possibilitat de tenir en compte altres límits, com
ara el mateix dret a la protecció de dades de caràcter personal o, seguint la
doctrina del Tribunal Suprem, quan la sol·licitud d’informació suposa un ús
abusiu en l’exercici del dret d’accés dels regidors, en tant que pot arribar a
obstaculitzar el funcionament del servei municipal. Aquest límit operaria, per
tant, quan hi ha un ús desmesurat o un abús de dret en la petició formulada
(sobre aquesta qüestió s’esmenten, entre altres, les SSTS de 28 de maig de
1997 i de 12 de novembre de 1999).

Aquest límits, tanmateix, es tindran en compte més endavant pel que fa a la
possibilitat de facilitar aquest accés per mitjà d’un certificat dels documents
que consten a l’expedient administratiu, tal com proposa l’Ajuntament.

Cal fer esment també de les previsions del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, sobre el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les corporacions locals (articles 14 a 16). En concret, es preveu que la dene-
gació de l’accés a la documentació informativa s’ha de fer a través de reso-
lució o acord motivat (article 14.3). També es preveu en aquests articles la
manera com s’ha de sol·licitar la informació, així com les particularitats per
exercir la consulta. També s’hi inclouen determinats supòsits en què la infor-
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mació s’ha de donar de forma obligatòria als regidors, sense necessitat que
aquests acreditin estar-ne autoritzats (article 15). 

Cal afegir que, fora de les precisions que pugui fer la normativa que s’acaba
d’esmentar, el fet que el regidor que exerceix el dret d’accés a la informació
formi part de l’equip de govern o de l’oposició, així com el fet que demani
l’accés a la informació quan anteriorment ja ha accedit als corresponents
expedients administratius, o bé que demani l’accés a informació d’afers muni-
cipals d’uns determinats anys quan en aquells moments no formava part del
consistori com a regidor, des de la perspectiva de protecció de dades no
generaria un tracte diferenciat a efectes de considerar legítim o proporcionat
aquest accés, qüestions que s’analitzaran al fonament jurídic IV d’aquest
informe. Tota comunicació de dades de caràcter personal s’ha de regir pels
principis i les obligacions de la LOPD, independentment d’aquestes cir-
cumstàncies.

Per tant, atès que els regidors tenen atribuïda per llei la facultat de consultar
determinada documentació —i obtenir-ne còpia— de què disposa
l’Ajuntament únicament per exercir les funcions que els corresponen, es
podria admetre un accés, a favor de tots els regidors del consistori, a la infor-
mació relativa en aquest cas a la concessió de determinades subvencions a
la Comissió de Festes de la festa major del municipi, informació que pot con-
tenir dades de diversa naturalesa, entre altres, dades de caràcter personal. 

Ara bé, cal tenir en compte que aquest accés està sotmès a determinades
condicions, previstes al Decret legislatiu 2/2003 i al Reial decret 2568/1986,
tots dos esmentats, i també derivades de l’aplicació dels principis de la nor-
mativa de protecció de dades, com es concretarà a continuació.

III

La normativa de protecció de dades habilita l’accés dels regidors a les dades
de caràcter personal incloses en el conjunt de la informació sol·licitada, sense
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el consentiment dels titulars de les dades, quan l’accés sigui necessari per
desenvolupar les funcions de control de les activitats de la corporació muni-
cipal en els termes previstos a la LRBRL, és a dir, quan l’accés respongui a
l’exercici d’una finalitat legítima, ja que les dades personals només es poden
utilitzar per acomplir una finalitat concreta, prevista en una norma amb rang
de llei. 

Aquesta és una exigència del principi de qualitat definit a l’article 4 de la
LOPD. D’acord amb aquest principi, que s’aplica a qualsevol tractament de
dades personals, les dades de caràcter personal únicament es poden trac-
tar per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han
obtingut. 

Com es desprèn de la LRBRL i de la jurisprudència del Tribunal Suprem, no
es pot exigir als regidors, per accedir a la informació, que expliquin o fona-
mentin la finalitat de la seva petició, ja que la raó de la seva sol·licitud s’ha
d’entendre implícita en l’exercici de les seves funcions en tant que regidors,
als quals correspon el control i la fiscalització dels òrgans de govern de la
corporació, tal com s’explicita a l’article 22.2.a de la LRBRL. 

En aquest sentit, a la Sentència de 28 de maig de 1997 (RJ 1997/4286), el
Tribunal analitza el dret d’accés dels regidors al llibre general d’ingressos i
despeses, així com a comprovants, factures i justificants de despeses fetes
per l’Ajuntament. Així mateix, a la Sentència de 5 de novembre de 1999 (RJ
2000/2013), el Tribunal analitza el dret d’accés dels regidors a determinats
documents relacionats amb les transferències corrents i de capital fetes per
l’Ajuntament a una empresa en concret i, en particular, l’accés dels regidors
a la informació sobre els manaments de pagament fets.

En aquestes sentències, el Tribunal conclou que els regidors participen d’una
actuació pública que es manifesta en una àmplia gamma d’afers concrets
municipals, entre els quals destaca el dret a la fiscalització de les actuacions
municipals i al control, l’anàlisi, l’estudi i la informació dels antecedents neces-
saris, que tinguin els serveis municipals, per a la seva tasca de control i per
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documentar-se amb vista a les decisions que hagi d’adoptar en el futur. Per
això, la sol·licitud d’uns documents concrets i determinats referits a despe-
ses fetes per l’Ajuntament, del qual formen part els sol·licitants com a regi-
dors, s’ha de considerar «necessària per desenvolupar la seva funció», en
aquest cas fiscalitzadora i de control de l’activitat municipal, pròpia de l’e-
xercici de les funcions de la seva competència. 

No obstant això, des de la perspectiva de la protecció de dades, com veu-
rem, és necessari que l’Ajuntament faci una ponderació per exigència del
principi de qualitat de les dades (article 4 de la LOPD). Així, interpretant les
previsions de la LRBRL i la jurisprudència del Tribunal Suprem, en connexió
amb la LOPD i amb la necessitat de circumscriure la comunicació de dades
al marc d’una finalitat legítima, els regidors, quan sol·liciten informació que
conté dades de caràcter personal, l’haurien de concretar amb relació al des-
envolupament de les funcions que els atribueix la legislació. Aquesta con-
creció dels regidors a l’hora de sol·licitar informació facilitaria la ponderació
que l’Ajuntament, en tant que responsable dels fitxers o els tractaments de
les dades de caràcter personal objecte de la consulta, ha de fer per valorar
la pertinença de l’accés a les dades, sobre la base del principi de qualitat. 

Aquest principi de qualitat, a més d’exigir que l’accés es faci en el marc d’una
finalitat legítima, determinada i explícita (en aquest cas, el desenvolupament
de la funció que la llei atribueix als regidors), també disposa que les dades
de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sot-
metre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no exces-
sives amb relació a la finalitat en qüestió. Així, la comunicació de dades s’hau-
ria de referir, en el cas que ens ocupa, a les dades personals necessàries
per donar resposta satisfactòria al dret legítim exercit pels regidors. 

En conclusió, per tal de complir el principi de qualitat cal fer una ponderació,
no exempta de dificultats, com s’ha apuntat, respecte de les dades perso-
nals incloses en el conjunt de la informació objecte de consulta, per tal que
no es comuniquin més dades personals de les estrictament necessàries per
assolir la finalitat legítima de l’accés dels regidors a la informació, és a dir,
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l’exercici de les funcions que cadascun d’ells té encomanades. Per explicar
el significat d’aquesta ponderació, cal partir de la base que l’exercici del dret
d’accés a la informació pels regidors no exclou el dret a la protecció de dades
personals, ni les exigències de la normativa de protecció de dades no han
de suposar que es buidin de contingut els drets esmentats i previstos a la
LRBRL. El fet que la LOPD exigeixi, com veurem, el compliment d’una sèrie
de principis i obligacions, i per tant, que el dret fonamental a la protecció de
dades personals, o el dret fonamental a la intimitat, s’hagin de protegir, no ha
de comportar necessàriament que els regidors no hagin de tenir accés a cap
dada personal. 

IV

Pel que fa a la possibilitat que planteja l’Ajuntament de facilitar el dret d’ac-
cés dels regidors per mitjà del lliurament d’un certificat dels documents que
formen l’expedient administratiu, es fa avinent que, tal com s’ha esmentat en
els fonaments jurídics anteriors, aquest accés a la informació municipal és un
dret atribuït als regidors per llei (article 77.1 de la LRBRL) i que comprèn tots
els antecedents, les dades o les informacions en poder dels serveis de la cor-
poració i, alhora, necessaris per desenvolupar les seves funcions. En con-
seqüència, aquest dret no es pot veure limitat més enllà del fet que el seu
exercici suposi un ús desmesurat o un abús de dret en la petició que es for-
mula, en tant que podria arribar a obstaculitzar el funcionament del servei
municipal, o bé suposi la vulneració dels drets configurats a l’article 18.1 de
la Constitució espanyola, entre els quals hi ha el dret a la protecció de dades
de caràcter personal. 

Per tant, el lliurament d’informació per part del consistori als regidors s’ha d’a-
dequar el màxim possible, d’acord amb les consideracions anteriors, a la peti-
ció d’accés formulada. L’emissió d’un certificat dels documents de l’expedient
administratiu, si bé en principi no plantejaria problemes des del punt de vista
de la protecció de dades, podria no ser un instrument suficient per complir
l’obligació legal de facilitar l’accés als regidors en els termes previstos. 
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En aquest sentit, per tal d’acomplir el dret d’accés dels regidors i el dret a la
protecció de dades personals, no s’ha de descartar la possibilitat de donar
la informació sense fer referència a dades de caràcter personal, si aquesta
possibilitat no desvirtua la legítima finalitat que preveu la LRBRL i la resta de
normativa esmentada. Aquesta possibilitat, que no s’exigeix amb caràcter
general i que cal valorar en cada cas, implica que si la informació pot ser sufi-
cient per acomplir la finalitat legítima dels regidors, sense incloure dades con-
cretes de persones físiques, ja no seríem davant una comunicació de dades
de caràcter personal, seguint el que disposa l’article 3, segons el qual només
té caràcter de dada personal la informació que fa identificada o identificable
la persona física. Cal tenir en compte que s’ha d’examinar acuradament si,
tot i eliminar les dades personals, la persona continua sent identificable sense
grans dificultats. Si és així, són plenament aplicables els principis i les garan-
ties de la LOPD, entre altres, els esmentats en aquest informe. 

V

Deixant de banda les valoracions que s’han fet principalment respecte de les
exigències del principi de qualitat, en els termes de la LOPD, el dret d’accés
dels regidors a la informació també s’ha de regir, entre altres, pel deure de
reserva, en els termes de l’article 164.6 del Decret legislatiu 2/2003, i de l’ar-
ticle 16.3 del Reial decret 2568/1986, ja esmentats. Segons aquests articles,
els membres de la corporació tenen el deure de guardar reserva amb relació
a les informacions que se’ls faciliti per fer possible el desenvolupament de la
seva funció. Aquest deure de secret també es preveu explícitament a l’article
10 de la LOPD, segons el qual «el responsable del fitxer i els que intervinguin
en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obli-
gats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les,
obligacions que subsisteixen fins i tot després que hagin acabat les seves rela-
cions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el seu responsable».

Amb relació al deure de secret, caldria finalment recordar que, segons el que
disposa el Codi Penal als articles 197 i 198, l’autoritat o el funcionari públic
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que, fora dels casos permesos per la llei i prevalent-se del seu càrrec, difon-
gui, reveli o cedeixi a tercers determinades dades, duria a terme una con-
ducta que podria ser constitutiva del delicte de descobriment i revelació de
secrets.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plan-
tejada respecte de l’accés dels regidors de l’Ajuntament a dades personals
tractades per atorgar subvencions a la Comissió de Festes del municipi, s’a-
rriba a les següents

Conclusions

La informació objecte de consulta és probable que contingui, entre altres,
dades de caràcter personal que s’ajusten a la definició de l’article 3 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, que les defineix com «qualsevol informació referent a persones físi-
ques identificades o identificables». Només aquestes dades són, a tots els
efectes, dades personals, i per tant estan protegides per la normativa esmen-
tada.

Atès que els regidors tenen atribuït per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les bases de règim local, un dret específic d’accés a la informa-
ció, i per tant la facultat de consultar determinada documentació de què
disposa l’Ajuntament per exercir les funcions que els corresponen, es
podria admetre un accés a favor de tots els regidors del consistori a les
dades de caràcter personal que consten en la informació objecte de con-
sulta.

Tot i que la comunicació de dades de caràcter personal està sotmesa amb
caràcter general al règim general aplicable que es preveu als articles 11 i 21
de la LOPD, en el cas que ens ocupa, atès que, segons disposa la LRBRL,
els regidors formen part integrant de l’Ajuntament, no seríem pròpiament
davant un tercer aliè a la relació entre la persona interessada, és a dir, la per-
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sona física titular de les dades, i el mateix ajuntament. L’accés del regidor a
la informació objecte de consulta es fa en tant que part integrant del consis-
tori, sense que sigui rellevant, des del punt de vista de la protecció de dades
personals, el fet que ja hagi tingut accés a l’expedient o que la informació
sol·licitada faci referència a afers tractats anys anteriors. 

Aquest accés a les dades de caràcter personal serà legítim, des de la pers-
pectiva de la protecció de dades, quan s’acompleixin els principis i les obli-
gacions de la LOPD, en concret el principi de qualitat de les dades, segons
el qual les dades només es poden utilitzar per acomplir la finalitat concreta,
prevista en una norma amb rang de llei, que ha generat la comunicació de
les dades, en aquest cas el necessari desenvolupament de les funcions que
corresponen als regidors.

El principi de qualitat exigeix fer una ponderació respecte de les dades per-
sonals incloses en el conjunt de la informació objecte de consulta, per tal que
no es comuniquin més dades personals de les estrictament necessàries per
assolir la finalitat legítima de l’accés dels regidors a la informació. 

Aquest dret no es pot veure limitat més enllà del fet que el seu exercici suposi
un ús desmesurat o un abús de dret en la petició que es formula, en tant que
podria arribar a obstaculitzar el funcionament del servei municipal, o bé
suposi la vulneració dels drets configurats a l’article 18 de la Constitució
espanyola, entre els quals hi ha el dret a la protecció de dades de caràcter
personal.

El lliurament d’un certificat dels documents de l’expedient administratiu podria
no ser un instrument suficient per complir l’obligació legal de facilitar l’accés
dels regidors en els termes previstos.

L’ús per part dels regidors de les dades de caràcter personal a les quals
accedeixin s’ha de regir pel deure de secret en els termes de l’article 10 de
la LOPD i de la normativa sectorial aplicable.
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Dictamen amb relació a la consulta plantejada per un ajuntament
respecte de la difusió d’imatges dels vehicles particulars de l’alcaldessa
i del primer tinent d’alcalde

Mitjançant escrit, amb registre d’entrada a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades de data 18 de desembre de 2007, l’alcaldessa d’un ajuntament demana
el parer de l’Agència amb relació a la divulgació d’imatges del seu vehicle par-
ticular, així com del vehicle del primer tinent d’alcalde, de forma massiva i en
suport paper, i amb indicació expressa de les persones propietàries d’aquests
vehicles, respectivament, per persones particulars del seu municipi. En con-
cret, se sol·licita informe sobre la competència d’aquesta agència a efectes de
presentar la corresponent denúncia pels fets esmentats. La consulta s’acom-
panya d’una fotocòpia acreditativa dels fets als quals s’ha fet referència.

Analitzades la consulta i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Atès que la consulta que es planteja fa referència al tractament d’imatges de
vehicles per persones particulars, cal fer les consideracions següents sobre
el tema.

En primer lloc, l’article 2.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), disposa
que aquesta llei s’ha d’aplicar a les dades de caràcter personal registrades
en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol moda-
litat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat. 

Amb relació al concepte d’imatge com a dada de caràcter personal, l’article
3.a de la LOPD defineix com a dada personal qualsevol informació referent
a persones físiques identificades o identificables. En aquest mateix sentit es
pronuncia l’article 2.a de la Directiva 95/46/CE del Parlament i del Consell, de
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24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades professionals i a la lliure circulació d’aquestes
dades. Així mateix, el Reial decret 1322/1994, de 20 de juny, pel qual es des-
envolupen determinats aspectes de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre,
de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal,
encara vigent, especifica que és dada personal tota informació numèrica,
alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que es
pugui recollir, registrar, tractar o transmetre, i que es refereixi a una persona
física identificada o identificable (article 1.4). En el supòsit que es planteja es
fa referència al tractament d’imatges de vehicles i no de persones físiques,
si bé és cert que aquestes imatges s’acompanyen d’indicacions clares res-
pecte de les persones propietàries dels vehicles, l’alcaldessa del municipi i
el primer tinent d’alcalde, respectivament. 

D’altra banda, es podria analitzar també si les dades de la placa de matrí-
cula dels vehicles es poden considerar dades de caràcter personal, d’acord
amb els preceptes de la LOPD. En aquest sentit, és pertinent remetre’s a les
diferents recomanacions emeses pel Comitè de Ministres del Consell
d’Europa, en les quals s’indica que la persona s’ha de considerar identifica-
ble quan la seva identificació no requereixi terminis o activitats despropor-
cionats, un criteri que ha estat adoptat pel projecte de Reglament de desen-
volupament de la LOPD, actualment en fase parlamentària, a l’article 5.o.

En aquest cas, atès que les fotografies preses dels vehicles que han estat
objecte de difusió, tal com s’ha dit anteriorment, s’acompanyen d’expressions
escrites que permeten identificar-ne fàcilment la persona propietària, el trac-
tament d’aquestes imatges s’ha de considerar tractament d’una dada de
caràcter personal d’acord amb els termes establerts a la LOPD.

II

En segon lloc, amb relació al tractament de dades de caràcter personal fet
per persones particulars, es fa avinent que l’Agència Catalana de Protecció
de Dades exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades
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personals duts a terme 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 local o que presten serveis o acompleixen
activitats per compte propi per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o
indirecta, les universitats que integren el sistema universitari català i les cor-
poracions de dret públic que exerceixen llurs funcions exclusivament en l’àm-
bit territorial de Catalunya, així com els que fan persones físiques o jurídiques
per exercir les funcions públiques amb relació a matèries que són compe-
tència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya, si el tractament es fa
a Catalunya (article 156 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya).

Per tant, l’Agència Catalana de Protecció de Dades no és competent per
conèixer dels tractaments de dades personals fets per persones privades
que no exerceixen funcions públiques. 

En la mesura en què no ha quedat acreditat que les imatges les hagin difós
persones membres del consistori en l’exercici de les seves funcions públi-
ques, sinó que es tracta d’un tractament de dades personals fet per ciuta-
dans, aquesta agència no és competent per conèixer d’aquest afer.

En conseqüència, en aquest cas i a efectes de presentar denúncia pels fets
manifestats a la consulta tramesa a aquesta agència, correspon a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades conèixer d’aquests fets, d’acord amb l’ar-
ticle 37 de la LOPD.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara amb relació a la consulta plante-
jada respecte del tractament d’imatges per particulars, s’arriba a les següents

Conclusions

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, defineix el concepte de dada personal com qualsevol
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informació referent a persones físiques identificades o identificables (article
3.a). Així mateix, el Reial decret 1322/1994, de 20 de juny, pel qual es des-
envolupen determinats aspectes de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre,
de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal,
encara vigent, especifica que és dada personal tota informació numèrica,
alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que es
pugui recollir, registrar, tractar o transmetre, i que es refereixi a una persona
física identificada o identificable (article 1.4).

El tractament d’imatges fotogràfiques de vehicles, juntament amb expres-
sions escrites que permetin identificar la persona propietària o el bé, en les
quals consti visiblement les dades de la placa de matrícula, sempre que la
identificació de la persona propietària no requereixi terminis o activitats des-
proporcionats, es considera un tractament de dades personals d’acord amb
les disposicions de la LOPD. 

Ateses les competències atribuïdes a aquesta agència i atès que no s’ha
acreditat que el tractament d’imatges l’hagin fet persones membres del con-
sistori en l’exercici de les seves funcions públiques, l’Ajuntament ha de pre-
sentar la denúncia corresponent davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades. 
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LLISTA DE LES RESOLUCIONS DICTADES DURANT L’ANY 2007

NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ

1 IP 32/05 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 32/05 amb relació a una denúncia per cessió de
dades personals.

2 IP 43/05 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 43/05 amb relació a una denúncia per cessió de
dades personals.

3 P 48/05 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 48/05 amb relació a una denúncia per vulneració
de l’article 4 de la LOPD.

4 IP 53/05 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 53/05 amb relació a una denúncia per vulneració
de l’article 4 de la LOPD.

5 IP 61/05 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 61/05 amb relació a una denúncia per cessió de
dades. 

6 IP 27/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 27/06 amb relació a una denúncia per cessió de
dades personals.

7 IP 44/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 44/06 amb relació a una denúncia per vulneració
del principi de finalitat de l’article 4 de la LOPD.

8 IP 50/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 50/06 amb relació a una denúncia per vulneració
del deure de secret de l’article 10 de la LOPD.

9 IP 51/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 51/06 amb relació a una denúncia per vulneració
del deure de secret de l’article 10 de la LOPD.

10 IP 64/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 64/06 amb relació a una denúncia per vulneració
del deure de secret de l’article 10 de la LOPD.

11 IP 73/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 73/06 amb relació a una denúncia per vulneració
del dret d’informació de l’article 5 de la LOPD.

12 IP 97/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 97/06 perquè no és aplicable la LOPD.
13 IP 07/07 Resolució de trasllat parcial de les actuacions fetes a la fase d’informació prèvia núm. 7/07 a

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
14 IP 10/07 Resolució de trasllat de l’expedient d’informació prèvia núm. 10/07 a l’Agència Espanyola de

Protecció de Dades. 
15 IP 14/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 14/07 amb relació a una denúncia per cessió de

dades personals.
16 IP 20/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 20/07 amb relació a una denúncia per vulneració

del deure de secret.
17 IP 21/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 21/07 amb relació a una denúncia per manca del

dret d’informació de l’article 5 de la LOPD.
18 IP 65/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 65/07 amb relació a una actuació d’ofici per

presumpte vulneració del deure de secret.
19 PS 01/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 1/07 i

plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu de les previstes a l’article
44.2.d de la LOPD.

4.2 Llista de les resolucions d’inspecció
i de tutela
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ
20 PS 2/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 2/07 i

plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu de les previstes a l’article
44.2.d de la LOPD.

21 PS 3/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 3/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de les previstes a l’article
44.3.h amb relació a l’article 9 de la LOPD.

22 PS 4/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 4/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de les previstes a l’article
44.3.h amb relació a l’article 9 de la LOPD.

23 PS 5/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 5/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu de les previstes a l’article
44.2.d de la LOPD.

24 PS 6/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 6/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de les previstes a l’article
44.3.g de la LOPD.

25 PS 7/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 7/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció molt greu de les previstes a
l’article 44.4.b amb relació a l’article 11 de la LOPD.

26 PS 8/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 8/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu de les previstes a l’article
44.2.e amb relació a l’article 10 de la LOPD.

27 PS 09/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 9/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de les previstes a l’article
44.3.d amb relació a l’article 12 de la LOPD.

28 PS 10/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 10/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu de les previstes a l’article
44.2.d de la LOPD.

29 PS 11/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 11/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de les previstes a l’article
44.3.e de la LOPD.

30 PS 12/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 12/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de les previstes a l’article
44.3.e amb relació a l’article 6.4 de la LOPD.

31 PS 13/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i de
suspensió per existència de procediment penal.

32 PS 14/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 14/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu prevista a l’article 44.3.h amb
relació a l’article 9, tots dos de la LOPD, i als articles 8 i 15 del Reial decret 994/1999, d’11 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats.

Llista de les resolucions d’inspecció i de tutela
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ
33 PS 15/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 15/07 i

plec de càrrecs incoat per presumpta comissió de la infracció lleu prevista a l’article 44.2.d de la
LOPD.

34 PS 16/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 16/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió de la infracció lleu prevista a l’article 44.2.d de la
LOPD.

35 PS 17/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 17/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu prevista a l’article 44.3.a amb
relació a l’article 20 de la LOPD, i una altra infracció greu prevista a l’article 44.3.h amb relació a
l’article 9, també de la LOPD, i a l’article 8 del Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats.

36 PS 18/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 18/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu prevista a l’article 44.3.i de la
LOPD.

37 PS 19/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 19/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció greu prevista a l’article 44.3.g amb
relació a l’article 10, tots dos de la LOPD.

38 PS 20/07 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques núm. 20/07 i
plec de càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu de les previstes a l’article
44.2.d de la LOPD.

39 PS 09/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

40 PS 10/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

41 PS 11/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

42 PS 12/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

43 PS 13/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

44 PS 14/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

Llista de les resolucions d’inspecció i de tutela
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ
45 PS 15/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara

l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

46 PS 16/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

47 PS 17/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

48 PS 18/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

49 PS 19/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

50 PS 20/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per vulneració del deure de secret (article 44.4.g amb relació a
l’article 10 de la LOPD).

51 PS 21/06 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per manca de mesures de seguretat i molt greu per cessió de dades
personals (articles 44.3.h i 44.4.b de la LOPD, respectivament).

52 PS 01/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per vulneració del deure d’informació (article 44.2.d de la LOPD).

53 PS 02/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per vulneració del deure d’informació (article 44.2.d de la LOPD).

54 PS 03/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per incompliment de mesures de seguretat (article 44.3.h amb relació
a l’article 9 de la LOPD).

55 PS 04/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per incompliment de mesures de seguretat (article 44.3.h amb relació
a l’article 9 de la LOPD).

56 PS 05/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per vulneració del deure d’informació (article 44.2.d de la LOPD).

57 PS 06/07 Resolució de sobreseïment del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques
iniciat per presumpta vulneració del deure de secret (article 44.3.g de la LOPD).

58 PS 07/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per comunicació de dades de caràcter personal (article 44.4.b
amb relació a l’article 11 de la LOPD).

Llista de les resolucions d’inspecció i de tutela
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ
59 PS 08/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara

l’existència d’una infracció lleu per vulneració del deure de secret (article 44.2.e amb relació a
l’article 10, tots dos de la LOPD).

60 PS 09/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’una infracció greu per conculcació dels principis de la LOPD (article 44.3.d amb
relació a l’article 12, tots dos de la LOPD).

61 PS 10/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció per vulneració del deure d’informació (article 44.2.d de la LOPD).

62 PS 11/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per impedir i obstaculitzar l’exercici del dret d’accés (article 44.3.e de
la LOPD).

63 PS 12/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu prevista a l’article 44.3.e amb relació a l’article 6.4 de la LOPD.

64 PT 32/05 Resolució estimatòria del procediment de tutela de drets per denegació del dret de cancel·lació.
65 PT 47/05 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés a dades personals.
66 PT 09/06 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició de cancel·lació de dades

personals.
67 PT 10/06 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés a dades personals.
68 PT 11/06 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés a dades personals.
69 PT 13/06 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés a dades personals.
70 PT 01/07 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició d’accés a dades

personals.
71 PT 02/07 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició de cancel·lació de dades

personals.
72 PT 03/07 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de l’exercici del dret d’oposició.
73 PT 04/07 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés a dades personals.

IP Informació prèvia.
PS Procediment sancionador.
PT Procediment de tutela.
RA Recurs administratiu.
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Les autoritats nacionals i subnacionals encarregades de la protecció de
dades, que participen en el Grup de Treball sobre l’anàlisi i el desenvolupa-
ment de mecanismes de cooperació en matèria de dades personals als
estats federals i plurinacionals, celebrat el 25 de setembre de 2007 a Mont-
real, en el marc de la 29a Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció
de Dades, subratllen la importància de garantir el manteniment del dret a la
protecció de dades personals.

Atesa l’existència de fluxos poc controlats de dades personals, el processa-
ment de dades i el creixent desenvolupament de l’intercanvi d’aquest tipus
d’informació, sense tenir en compte cap tipus de frontera, cada vegada és
més necessari establir una cooperació entre els diferents agents que partici-
pen en la protecció de dades.

En reconèixer que la protecció de dades és un problema global i urgent que
requereix una resposta coordinada i col·laborativa per garantir el manteni-
ment del dret fonamental a la protecció de dades personals;

Convençudes que és necessari establir una col·laboració entre les diferents
autoritats de protecció de dades, i sabent que en unir els esforços de les dife-
rents autoritats es pot garantir que la societat assumeix aquest dret d’una
manera més conscient;

I amb la intenció de treballar per consolidar les seves capacitats i establir
acords respecte dels nous reptes que planteja l’expansió sense precedents
de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació;

Amb l’objectiu de garantir l’eficàcia d’aquest dret als diferents estats, tenint
en compte la seva naturalesa i la necessitat d’apropar-se als ciutadans i les
ciutadanes;

Atès que és evident que les accions conjuntes que han adoptat les autoritats
de protecció de dades han beneficiat la protecció de dades personals; 
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En reconèixer que els canvis que han experimentat les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, així com les demandes sorgides en matèria de segu-
retat, han provocat un èmfasi més gran a l’hora de definir objectius a curt i
llarg termini a les nostres pròpies jurisdiccions;

Les autoritats de protecció de dades manifesten la seva intenció d’explorar
el desenvolupament d’iniciatives conjuntes, atenent les seves capacitats, per
tal de compartir informació amb els objectius següents:

— Cooperar en matèria de protecció de dades amb les autoritats d’estats
federals i plurinacionals.

— Explorar noves vies per compartir informació.
— Contribuir activament i d’una manera continuada al desenvolupament tec-

nològic relacionat amb el dret a la protecció de dades personals.
— Involucrar-se en el desenvolupament i l’intercanvi de bones pràctiques per

conscienciar la població que hi ha riscos que afecten els drets de l’indi-
vidu i la privadesa.

— Reforçar els vincles de cooperació, especialment en determinats àmbits
en els quals el dret a la protecció de dades entra en conflicte amb altres
drets i béns legalment protegits (seguretat, llibertat d’informació, sanitat,
etc.).

— Fomentar la implantació d’avaluacions sobre l’impacte de la privadesa,
així com altres mesures similars.

— Mantenir-se atentes i mostrar-se receptives davant les circumstàncies que
puguin danyar la integritat de la informació personal.

Es convida totes les autoritats de protecció de dades a participar en la coo-
peració sobre protecció de dades personals als estats federals i plurinacio-
nals.

Declaració d’intencions
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Honorable Senyora Presidenta de la Comissió, Honorables i Il·lustres
Senyores i Senyors Diputats.

És per a mi una satisfacció i un honor comparèixer davant aquesta Comissió
del Parlament, en compliment del que s’estableix als articles 6.2 i 13.5 de la
Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Aquesta compareixença es refereix als anys 2005 i 2006, ja que la dissolu-
ció anticipada del Parlament l’any passat no va permetre atendre la meva
petició de compareixença.

Les memòries que presento, i que va aprovar el Consell Assessor de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades a les sessions de 19 de maig de
2006 i 8 de maig de 2007, respectivament, apleguen les principals accions
dutes a terme per l’Agència durant aquests anys amb la finalitat no tan sols
de complir 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
personals.

En el decurs de l’any 2006, la legislació en matèria de protecció de dades
personals va fer un salt qualitatiu a Catalunya. Es va modificar el bloc de
constitucionalitat amb l’aprovació i l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya. Recordem que l’article 31 de l’Estatut recull el dret a la pro-
tecció de les dades personals, i que l’article 156 regula les competències de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i s’hi clarifiquen i s’hi amplien.
També fa canvis estructurals en la designació parlamentària de l’autoritat de
control, que impliquen una legitimitat encara més democràtica en compara-
ció amb altres autoritats de control del nostre entorn. 

He de dir que des de l’Agència hem començat a treballar en el desplegament
de l’Estatut d’Autonomia en tot allò que es refereix al dret a la protecció de
dades personals. Així, hi col·laboren un conjunt d’experts, institucions i cen-
tres de recerca de prestigi del nostre país i d’altres països. L’experiència ens
confirma que la normativa de protecció de dades personals s’ha mostrat limi-
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tada, i per això aquests treballs de recerca també s’encaminen a superar limi-
tacions normatives.

Una altra qüestió que genera un ampli debat doctrinal i força consultes és la
relació que hi ha entre el dret d’accés a la informació de les administracions
públiques i el dret a la protecció de dades personals. Per aquest motiu, dins
la memòria de l’any 2006 poden trobar un informe de la Direcció de l’Agència
que recull una sèrie de reflexions sobre aquesta qüestió, tenint en compte que
a molts països es plantegen com les dues cares de la mateixa moneda. Atès
que es treballa en la modificació de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i que també tenim davant nostre el repte de la modificació de la
Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, podria
ser un bon moment per abordar el desplegament normatiu d’aquesta matèria.

Com ja saben, d’acord amb l’article 31 del nostre Estatut d’Autonomia «totes
les persones tenen dret a la protecció de les dades personals contingudes
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 respectats, en els
termes que estableixen les lleis»

I l’article 156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix el que segueix:

«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
presten serveis o acompleixen activitats per compte propi per mitjà de
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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 es fa 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 les seves fun-
cions 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.»

El fet que a l’Estatut es parli d’«autoritat independent» per definir la garantia
institucional del dret a la protecció de dades personals obre la possibilitat de
reconsiderar aquesta denominació d’«autoritat de protecció de dades» com
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 cri-
teri d’independència, sinó que responen a criteris d’eficiència administrativa
i que constitueixen ens instrumentals de l’Administració.

A les memòries que es presenten s’han intentat descriure les actuacions que
han dut a terme les diferents àrees de l’Agència. Voldria, sense ànim de ser
exhaustiva, fer esment d’algunes des del vessant funcional:

— D’acord amb les funcions d’assessorament jurídic i de consultoria, l’Agèn-
cia ha d’informar amb caràcter preceptiu les disposicions generals en la
matèria de la Generalitat de Catalunya i, a més a més, ha de resoldre a
través de dictàmens les consultes trameses des de les administracions
públiques dins l’àmbit de la seva competència.

L’any 2006 es va observar un increment significatiu pel que fa als estudis i
els informes elaborats per l’Assessoria Jurídica. S’han informat un total de 12
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projectes de disposicions de caràcter general que fan referència a diversos
àmbits, principalment normes de creació, modificació o supressió de fitxers
o tractaments que contenen dades personals, mentre que la resta són regu-
lacions de diverses matèries que, d’una manera més o menys directa, afec-
ten la protecció de dades personals. 

S’ha constatat que els aspectes relatius a les cessions de dades i els nivells
de seguretat han millorat en les propostes de disposicions de creació i modi-
ficació de fitxers.

Val a dir que, per poder valorar el projecte de disposició, cal que l’Agència
disposi del màxim d’informació relativa a la proposta. 

L’Agència considera també més adequat que s’especifiqui, no tan sols la fina-
litat principal del fitxer, sinó també els usos rellevants que se’n puguin deri-
var, i s’ha proposat considerar, com a orientació, la classificació de les fina-
litats i els usos que se segueixen al formulari de notificació de fitxers al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya, disponible al web de l’Agència
(www.apd.cat). 

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 con-
fusa. La classificació de dades de caràcter personal per categories, segons si
es tracta de dades identificatives, dades de característiques personals, dades
especialment protegides, dades acadèmiques i professionals o altres, és 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
contingut i les característiques per tal de poder exercir-hi 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, també, les
tipologies de dades dels formularis de notificació de fitxers a l’Agència. 

Aquest aspecte és molt rellevant a l’hora d’ajustar el nivell de seguretat exi-
gible en cada cas. A tall d’exemple, dades relatives a la dieta d’una persona,
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segons el context del fitxer, podrien arribar a suposar una dada que propor-
cionaria informació sobre la ideologia de la persona, o sobre la seva salut. 

L’Agència ha explicat que seria convenient 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 exemple, indicar cessions a «administracions públiques»,
«comunitats autònomes», «la Unió Europea» o «organismes oficials», sense
més concreció, no es podria considerar una informació suficient. 

Finalment, pel que fa a la supressió de fitxers que es preveu en diversos pro-
jectes d’ordre, s’ha recomanat que s’indiqui clarament quina és la destinació
que es preveu per a les dades que s’hi contenen o, si s’escau, les previsions
que s’adoptaran per destruir-los. 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades també té com a funció respondre
les consultes que els consellers i les conselleres, en el cas de la Generalitat,
i els òrgans que ostenten la representació de la resta d’institucions i orga-
nismes formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades per-
sonals. 

Entre altres coses, les consultes examinades l’any 2006 feien referència a
cessions a tercers, cessions entre administracions públiques, encarregat del
tractament, dret d’accés a la informació i dades de menors.

A més d’aquestes consultes jurídiques, l’Agència va iniciar l’any 2005 un ser-
vei de consultoria adreçat als responsables dels fitxers, els encarregats del
tractament i les entitats que els assessoren. Aquest servei té com a objectiu
donar un suport continuat a les entitats en els processos d’adequació a la nor-
mativa de protecció de dades. El tipus de consultes es refereix tant al pro-
cediment de notificació de fitxers com a l’aplicació de mesures de seguretat.
Així mateix, es treballa en temes com la implantació de l’administració elec-
trònica a Catalunya. Al llarg de l’any 2005 es van adreçar a aquest servei 18
entitats, i el 2006 en van ser 25.
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— D’altra banda, d’acord amb la funció d’inspecció, control i tutela, voldria
destacar que al llarg de l’any 2006 es va materialitzar l’activitat de control
en els primers expedients sancionadors que s’han incoat.

L’Àrea d’Inspecció de l’Agència va començar a rebre denúncies l’any 2004,
però, tret d’alguna actuació aïllada, fins al 2005 no va iniciar l’exercici de les
competències que té encomanades. 

Durant els anys 2005 i 2006, el nombre de denúncies i reclamacions que han
tingut entrada a l’Agència ha experimentat un increment considerable. Aquest
increment de les denúncies i les reclamacions posa de manifest que els ciu-
tadans tenen, cada cop més, una consciència més gran del dret a controlar
la seva informació personal, així com un coneixement més ampli de la nos-
tra institució com a organisme que vetlla per aquest dret fonamental.

D’altra banda, augmentar la tasca inspectora implica també una manera de
divulgar la cultura de la protecció de dades personals en l’àmbit de les ins-
titucions públiques de la nostra competència. Fer conèixer que es tracta que
les persones adequades tinguin la informació adequada per a les finalitats
adequades.

Pel que fa als procediments de tutela de drets, l’any 2006 van tenir entrada
a l’Agència 19 reclamacions, 13 de les quals dins l’àmbit de competència de
l’Agència. Les reclamacions de tutela de drets resoltes es relacionaven amb
l’exercici del dret d’accés (a la història clínica, a la documentació adminis-
trativa), el dret de cancel·lació i el dret de rectificació. 

També s’ha dissenyat el model d’execució del control d’ofici que, en forma
de plans d’auditoria, permetrà iniciar un control de caràcter preventiu. S’han
analitzat i valorat en aquest sentit les experiències d’altres autoritats de con-
trol, com l’espanyola i la italiana.

— El Registre de Protecció de Dades de Catalunya ha finalitzat el seu sis-
tema de gestió i ha aconseguit que la tramitació de totes les sol·licituds
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d’inscripció presentades durant el 2006 es faci íntegrament amb el nou
sistema. Això ha possibilitat incorporar els expedients d’inscripció trami-
tats manualment durant els anys 2004 i 2005, que feien un total d’aproxi-
madament 3.400 assentaments registrals.

I l’altre aspecte rellevant ha estat poder integrar al Registre de Catalunya les
inscripcions fetes al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència
Espanyola abans que es creés l’Agència Catalana, i que, fins a l’any 2003,
eren uns 3.600 assentaments. Aquesta integració ha estat possible gràcies
als acords establerts entre les agències autonòmiques i l’Agència Espanyola
amb relació als protocols d’intercanvi d’informació registral SIDIR.

Tot això fa possible abordar el projecte d’implantar la consulta telemàtica al
Registre, així com adequar aquests sistemes als protocols NOTA, implantats
en col·laboració amb l’Agència Espanyola.

Els esforços s’han orientat a facilitar al màxim possible la notificació de fitxers
mitjançant un nou programari per gestionar les notificacions distribuït a tra-
vés del portal de l’Agència, www.apd.cat, que permet notificar fitxers de
forma totalment digitalitzada, atès que s’hi pot utilitzar la signatura electrònica.

— Des del vessant de la funció formadora, que es refereix a la divulgació del
dret o la comunicació amb els ciutadans, podem destacar les actuacions
següents:

• L’atenció al públic, que sempre ha estat una prioritat per a l’Agència.

Els principals demandants són els ciutadans, els responsables de fitxers
públics i privats, i els consultors o assessors. 

Els usuaris poden formular les seves peticions per tres canals d’entrada:

• El telèfon 012, que ofereix informació general i es considera un primer
nivell d’atenció. Atén trucades cada dia de l’any, les vint-i-quatre hores. 
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• Un segon nivell d’atenció, telefònic i per correu electrònic1, més espe-
cialitzat atès per operadors formats per l’Agència.

• Un tercer nivell que atén el personal tècnic de l’Agència i que dóna res-
posta a les consultes més complexes.

L’any 2006 es van rebre un total de 2.522 consultes, el 81,40 % fetes per tele-
fonia i gairebé el 18 % per correu electrònic.

• El redisseny del portal de l’Agència (www.apd.cat), que classifica els con-
tinguts segons el perfil de l’usuari que visita el web: ciutadans, organismes
públics, empreses i consultors i auditors. 

• L’Agència Catalana ha fet conèixer el dret durant aquests anys 2005 i 2006
mitjançant cursos de protecció de dades adreçats a persones responsa-
bles de la implantació de la normativa a les seves respectives institucions,
i també mitjançant conferències, seminaris i jornades oberts a tots els ciu-
tadans. 

La formació general es va fer en col·laboració amb l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, amb 26 cursos el 2005 i amb 44 el 2006, amb un grau
d’aprofitament progressiu (el 77 % respecte del 74 %).

Pel que fa a la formació especialitzada, s’han fet 14 conferències. Entre els
temes específics que s’hi han tractat, cal mencionar els treballs en els àmbits
de salut, administració local i, de manera destacada, en allò que afecta els
encarregats del tractament. Aquest últim sector adquireix cada cop més
transcendència en el sector públic, atès l’important increment de l’externalit-
zació dels serveis i les funcions públiques. Aquest fet no ha de comportar,
de cap manera, una minva en la garantia i la protecció del dret.

També s’han fet dos cicles de seminaris, concretament L’Administració i la
informació, i Aspectes penals i policials de la protecció de dades.
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Cal destacar la creació d’un programa de beques enfocades a ampliar els
coneixements en la matèria.

S’ha iniciat, també, una línia d’investigació, d’abast internacional, de protec-
ció de dades personals als estats plurinacionals, federats i federals a la qual
farem referència més endavant.

Les publicacions monogràfiques del Fons Documental de l’Agència han aug-
mentat durant aquests dos anys en el 100 % i cal destacar el desenvolupa-
ment d’un nou contingut més dinàmic amb les publicacions periòdiques elec-
tròniques i en paper, per estar al dia dels avenços tecnològics i dels nous
reptes que es plantegen.

Finalment, cal indicar que correspon a la Secretaria General de l’Agència la
gestió dels recursos humans, l’ordenació de la plantilla (que aprova el Consell
Assessor) i també la gestió econòmica. 

El règim jurídic de contractació és el de les administracions públiques, i
l’Agència està sotmesa al control financer de la Intervenció General de la
Generalitat, així com al règim de comptabilitat pública.

Respecte dels convenis institucionals i els acords, cal destacar el que es va
signar amb el Síndic de Greuges de Catalunya per intercanviar informació i
coordinar actuacions.

A les funcions descrites, cal afegir encara la funció de cooperació i de pro-
jecció exterior. 

La funció de cooperació entre les diferents agències va començar l’any 2005,
quan l’Agència Catalana va organitzar un seminari al Quebec al qual van
assistir tots els directors de les agències de protecció de dades de l’Estat
espanyol, cosa que va iniciar una relació més fluida entre les diferents insti-
tucions i els seus tècnics.
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Tanmateix, hem de dir que el model de l’Estat autonòmic no era present a la
normativa de protecció de dades personals, ni a la LOPD, ni a l’esborrany del
projecte del seu reglament.

Pel que fa a la LOPD, l’Agència Catalana ha manifestat sovint la convenièn-
cia d’una reforma de determinades disposicions de caràcter ordinari per
recollir una efectiva cooperació d’agències, sense modificar la part orgànica
relativa al dret.

Pel que fa al projecte de Reglament de la LOPD, ha estat profitosa la inicia-
tiva de l’Agència d’adreçar-se a la Secretaria d’Estat de Justícia i a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades pel que fa a les gestions portades a terme
per adequar-se al nou bloc de constitucionalitat amb l’entrada en vigor de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

En concret, s’han recollit les propostes de l’Agència respecte dels aspectes
següents:

• Suprimir mencions que permetien una interpretació restrictiva de l’àmbit
competencial regulat per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

• Preveure un tràmit d’audiència a les autoritats de control autonòmiques
sobre el format de les comunicacions telemàtiques de fitxers públics.

• Suprimir el requeriment de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a
l’autoritat de control autonòmica en el cas que aquesta no donés trasllat de
la notificació de fitxers de la seva competència al Registre General de
Protecció de Dades. 

• Suprimir el trasllat del requeriment al Defensor del Poble.
• Reconèixer la competència de les autoritats autonòmiques de control en el

dipòsit i la publicació dels codis tipus.
• Procurar, en l’àmbit de la competència autonòmica, una notificació única

de fitxers i tractaments al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, i
no una doble notificació.

• Preveure que sigui l’autoritat de control autonòmica la que inscrigui d’ofici
en el seu registre.
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No obstant això, no s’han acceptat en aquest projecte de reglament altres
propostes de l’Agència pel que fa a aprofitar la proximitat de les autoritats de
protecció de dades als ciutadans. És a dir, no s’ha acceptat la proposta d’ha-
bilitar puntualment funcionaris de les autoritats de control autonòmiques per-
què facin actuacions d’inspecció en l’àmbit de competències de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, ni tampoc s’accepta que puguin fer una
primera intervenció, com a diligències de prevenció en casos urgents o
greus. El principi de proximitat s’haurà d’anar concretant mitjançant acords i
convenis.

En tot cas, la cooperació i la projecció exterior s’han consolidat. Un moment
culminant va ser 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’oc-
tubre de 2006 i que es va celebrar en aquest Palau del Parlament de
Catalunya. La Convenció, inaugurada pel president del Parlament, va tenir
com a eixos centrals la cooperació entre autoritats de protecció de dades
dins els estats plurinacionals i federals i les actuals tensions amb la segure-
tat pública. 

Per tractar d’aquests aspectes hi van ser presents importants experts del nos-
tre país, d’Alemanya, de Bèlgica, del Canadà i de Suïssa, així com repre-
sentants de les agències de protecció de dades de l’Estat espanyol i de la
Unió Europea.

L’última actuació dins d’aquesta línia de treball ha estat l’organització d’una
reunió per l’Agència Catalana, a Mont-real, en el marc de la 29a
Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades, en què es
va presentar i aprovar una declaració d’intencions relativa als mecanismes
de cooperació entre autoritats de control als estats plurinacionals, federats
i federals.

Tinc la plena consciència que una nació requereix una projecció exterior i que
es consolida liderant projectes. La nostra presència internacional és forta,
senyores i senyors diputats.
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Per tot aquest conjunt d’actuacions és convenient aquesta compareixença.
Les memòries no poden ser exhaustives, ni són suficients per mesurar l’acti-
vitat de la institució que les genera. Com a autoritat de control en un àmbit
com el dret a la protecció de dades personals, transversal i complex, estic
avui a la seva disposició per complementar tots els aspectes que s’hagin
exposat prou i que els puguin interessar.

Voldria posar en relleu que aquestes actuacions, i moltes altres que no és
possible ressenyar amb detall en aquestes memòries que els presento en
aquesta compareixença, reflecteixen el treball il·lusionat i professional de mol-
tes persones.

Així, per acabar, voldria agrair al Consell Assessor de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades la seva dedicació, així com a l’equip tècnic i al conjunt
del personal de l’Agència, que tant han contribuït al bon funcionament de la
institució al llarg d’aquests anys en benefici del dret a la protecció de dades
personals a Catalunya.

Moltes gràcies per la seva atenció.

Esther Mitjans Perelló
Directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades
Parlament de Catalunya
17 d'octubre de 2007
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