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En la societat en què vivim, les innovacions tecnològiques modifiquen la
manera d’entendre les relacions entre les persones i, per tant, la manera d’en-
tendre els drets, entre els quals hi ha el dret a la protecció de dades perso-
nals.

Intentem comprendre i formular una visió del futur probable com un conjunt
de projeccions a partir de l’anàlisi del passat i del present. Per dissenyar
aquest futur hem de viatjar al fons de la incertesa, acceptar-la en la seva inevi-
tabilitat. Però també hem d’evitar construir el futur mirant només pel mirall
retrovisor. 

Desenvolupar programes consistents de gestió de la informació és un repte.
Les bases de dades pretenen reduir la incertesa per fonamentar les decisions
polítiques, però generen altres incerteses, per les peculiaritats i complexitats
de les persones i, el perill de ser objecte de perfils i discriminacions.

Davant d’aquestes contínues innovacions tecnològiques, les autoritats de
protecció de dades han de seguir sent vigilants de la privadesa, però també
han de promoure que aquestes innovacions siguin valorades de manera sis-
temàtica per mesurar si compleixen la protecció de dades. 

És per això que, al llarg de l’any 2008, l’Agència Catalana de Protecció de
Dades ha treballat, d’una manera especial, en l’elaboració d’un model de pro-
tecció de dades que ha de permetre garantir el dret de manera preventiva,
en la seva difusió més àmplia i en el moment del disseny de les polítiques
públiques. Aquestes actuacions eviten la vulneració del dret abans d’inten-
tar restaurar-lo una vegada vulnerat (cosa que no sempre es pot fer). En
aquest àmbit, d’altra banda, podem apropar-nos a la ciutadania i a les enti-
tats que tracten les seves dades, de manera paral·lela.

La prevenció comença, per tant, amb la difusió del dret a la protecció de
dades personals. El 2008 l’Agència ha augmentat els seus esforços per fer
conèixer el dret a través dels mitjans de comunicació per arribar al nombre
més gran possible de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Al mateix temps,
com en altres anys, la formació s’ha fet mitjançant cursos, conferències,
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seminaris i jornades oberts a tots els ciutadans i s’ha continuat el programa
d’ajuts a professors universitaris, que té com a objectiu la incorporació pro-
gressiva de la matèria de protecció de dades personals a les universitats
catalanes.

Pel que fa a l’àmbit educatiu d’escoles i d’instituts, s’han elaborat, juntament
amb altres autoritats de protecció de dades i la Comissió de Llibertats i
Informàtica, uns manuals bàsics que han de permetre als infants i adoles-
cents conèixer els riscos als quals s’enfronten a l’hora de fer servir les noves
tecnologies i, especialment quan pengen les seves dades personals o les
dels seus familiars i amics a les xarxes socials.

Com més d’hora siguin conscients d’aquest dret, millor es podran protegir.
Aquestes guies contribueixen que els pares siguin també conscients que els
perfils dels seus fills i filles són visibles, circulen per Internet i que el 40% dels
nois i noies de 12 a 14 anys enquestats reben publicitat. Molts pares creuen
que l’ordinador és com la televisió, però, de fet, és com obrir la porta de casa
perquè surtin a jugar sense cap indicació.

També, amb aquesta finalitat preventiva, l’Agència ha donat pautes d’actua-
ció en la difusió d’informació. Una qüestió que l’any 2008 va ser objecte de
diverses consultes i denúncies són els problemes derivats de la difusió d’in-
formació a les pàgines web de les administracions públiques. Això es pro-
dueix després de la aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés elec-
trònic dels ciutadans als serveis públics, i de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que ha convertit l’edició digital
del DOGC en l’única versió amb caràcter oficial. En aquest sentit, l’Agència
ha emès una recomanació que pretén servir d’instrument interpretatiu dels
aspectes més problemàtics a partir de l’experiència de l’Agència i, especial-
ment, pel que fa a la publicació de dades a través dels diaris oficials elec-
trònics. 

Com a mecanisme per promoure la confiança i la responsabilitat, l’Agència
treballa en el desenvolupament de tècniques per avaluar l’impacte sobre la
privadesa (les anomenades PIA, privacy impact assessments), com una pers-
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pectiva nova, fruit dels contactes amb autoritats estrangeres i amb un caràc-
ter diferencial respecte d’altres agències de l’Estat espanyol. Es tracta d’una
metodologia útil per garantir que des de l’inici d’un nou programa o servei,
aquest es dissenya o construeix respectant els principis de privadesa. 

Destaquem que, en aquest marc d’actuacions preventives, s’han dut a terme
els Plans d’auditoria. En aquesta primera edició del 2008, s’han centrat en la
verificació del compliment de l’article 5 de la LOPD, que regula el principi d’in-
formació, un dels elements clau per a la garantia d’un dret que es basa en la
possibilitat de controlar el que els altres fan amb les dades personals.
Aquesta informació l’han de facilitar els responsables del tractament, en el
moment de la recollida de les dades. L’Agència Catalana de Protecció de
Dades ha avaluat, a partir d’una mostra delimitada amb tècniques estadísti-
ques, el grau de compliment de la normativa i les mesures que cal adoptar
per tal d’esmenar les deficiències detectades.

Les entitats que han estat auditades són les següents: tots els departaments
del Govern de la Generalitat de Catalunya (15), les 4 diputacions provincials,
una mostra de 14 consells comarcals, tots els ajuntaments amb més de
50.000 habitants (23 ajuntaments), una mostra de 101 ajuntaments amb
menys de 50.000 habitants, les universitats, públiques i privades, que formen
part del sistema universitari català (en total 20 entitats).

Aquestes actuacions han permès la designació d’interlocutors a les entitats
auditades i es preveu que generaran sinergies positives. Cal donar confiança
a la ciutadania que les seves dades personals estan segures. 

Aquest plantejament preventiu, d’avaluació de l’impacte en matèria de pro-
tecció de dades, és de gran utilitat amb relació als tractaments de dades per-
sonals per mitjà de sistemes de videovigilància. Aquest ha estat un dels rep-
tes més destacats de l’any 2008.

Vivim en una societat vigilada. La videovigilància contribueix al control social
dels ciutadans, a la seva classificació i a la presa de decisions en funció dels
perfils individuals.
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Potser la ciutadania accepta com a inevitables els límits en favor de la segu-
retat i no té consciència d’aquesta intrusió en la seva vida quotidiana. Potser
no coneix suficientment el que les tecnologies poden fer amb el seu dret a la
protecció de dades personals i no entén que del que es tracta és de reco-
nèixer que, com tots els drets, no és un dret absolut i s’ha de ponderar amb
altres interessos, com ara la seguretat pública. 

És per això, que l’Agència ha elaborat una proposta d’instrucció sobre el trac-
tament de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància.
La imatge i la veu constitueixen dades de caràcter personal. L’absència de
previsions específiques fa necessari un instrument que, com aquesta ins-
trucció, aclareixi el marc jurídic aplicable per aportar seguretat jurídica. A
més, en aquest supòsit, es poden afectar altres drets, com la llibertat de
expressió, la llibertat de circulació, el dret a la no-discriminació i, en defini-
tiva, la mateixa dignitat humana. 

Cal fer també, en aquest cas, una ponderació prèvia dels drets constitucio-
nals en joc, i cal identificar-ne l’impacte social per minimitzar les conseqüèn-
cies no desitjades per als individus i la societat. Una avaluació de la conve-
niència d’instal·lar sistemes de videovigilància i la constatació que existeix
una finalitat legítima són necessàries per minimitzar riscos. D’aquí deriva la
necessitat d’una memòria abans d’instal·lar un sistema de videocàmeres. La
videovigilància només es pot considerar constitucionalment legítima si resulta
proporcionada. Ha de ser necessària, idònia i ha de ser impossible assolir la
mateixa finalitat mitjançant mesures menys intrusives. La Instrucció posa un
èmfasi especial en el dret de les persones a ser informades de l’existència
d’aquests sistemes de videovigilància, que inclou, si s’escau, informar del fet
que també es grava la veu. 

Dintre dels informes emesos per l’Assessoria Jurídica, d’aquest any 2008
cal destacar, entre d’altres, atesa la importància dels àmbits objecte de
regulació, l’avantprojecte de Llei de salut pública, l’avantprojecte de Llei
d’educació de Catalunya o l’avantprojecte de Llei del Síndic de Greuges
de Catalunya, com també els projectes en matèria d’Administració elec-
trònica. 
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Quant a l’avantprojecte de Llei d’educació de Catalunya, l’Agència insisteix
a  remarcar l’especial cura que mereix el tractament de dades personals de
l’alumnat menor d’edat, tot recordant que no serà possible procedir a la reco-
llida i al tractament de les seves dades personals si no es disposa del con-
sentiment dels pares o tutors legals. També s’ha incidit en la importància de
la introducció de la protecció de dades en els programes educatius, espe-
cialment pel que fa a l’ús de les noves tecnologies.

Pel que fa a l’avantprojecte de Llei del Síndic de Greuges de Catalunya,
l’Agència ha valorat positivament que, amb relació a l’informe anual que el
Síndic ha de presentar al Parlament de Catalunya, s’hagi previst que no hi
constaran dades personals que permetin la identificació de les persones inte-
ressades en el procediment d’investigació que aquest du a terme, tot i que
alhora ha recomanat no limitar aquesta protecció de les dades personals a
només la part de l’informe referit als procediments d’investigació, sinó fer-la
extensiva a les altres actuacions que aquest emprèn. 

D’altra banda, cal destacar les actuacions dutes a terme amb relació a diver-
sos projectes normatius que tenen per objecte la regulació de la implantació
dels serveis d’Administració electrònica. Ens referim, en primer lloc, a l’in-
forme realitzat amb relació al Projecte de decret per a l’impuls i el desenvo-
lupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.
L’Agència ha valorat positivament les referències al principi de proporciona-
litat i d’observança de la normativa de protecció de dades pel que fa al trac-
tament de dades i documents i d’altres aspectes.

Tot i aquestes valoracions, l’Agència ha recordat que el principi de propor-
cionalitat també és d’aplicació en el moment de la recollida de les dades o
de la determinació dels tractaments que es vulguin dur a terme, així com que
la LOPD també fa esment al deure d’informació en la recollida de les dades,
al principi del consentiment de la persona titular, i també al règim general de
comunicacions, al deure de secret o a la seguretat de les dades. L’Agència
ha fet avinent que, tot i que s’hagi previst la necessitat d’establir un sistema
d’avaluació de l’impacte sobre la privadesa, caldria concretar la forma i el
moment en què s’ha de dur a terme. Quan s’implantin determinats procedi-
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ments, serveis o tràmits electrònics, és quan caldrà procedir a fer la valora-
ció d’impacte en les dades personals i la privadesa de les persones afecta-
des. Amb relació al règim de comunicació de dades personals, l’Agència
insisteix a fer una menció específica al principi de consentiment, i recomana
fer servir com a referent el dret dels ciutadans i ciutadanes en la seva relació
amb les administracions públiques per mitjans electrònics a no aportar dades
i documents que tenen les administracions, les quals utilitzaran mitjans elec-
trònics per recollir aquesta informació sempre que disposin del consentiment
de les persones interessades en els termes de la LOPD. Pel que fa a les publi-
cacions d’informació en les seus electròniques de les institucions i organis-
mes públics, l’Agència insisteix a tenir en compte les consideracions que es
fan en la Recomanació 1/2008, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a tra-
vés d’Internet. Finalment, l’Agència recorda la importància d’incloure una refe-
rència explícita als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, fent avi-
nent que seria pertinent afegir una previsió relativa a la possibilitat d’exercir
per via electrònica aquests drets. 

D’altra banda, l’Agència ha participat activament en el grup de treball creat
per a l’elaboració d’un esborrany de projecte de llei d’ús dels mitjans elec-
trònics en el sector públic de Catalunya.

Durant l’any 2008 ha estat rellevant el nombre de consultes formulades sobre
la difusió de dades personals a través d’Internet i, en concret, a través de les
pàgines web d’administracions públiques. En aquesta qüestió, l’Agència,
com hem dit, ha emès la Recomanació 1/2008, sobre la difusió d’informació
que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet. L’objecte de la
Recomanació és donar pautes d’actuació per a la difusió de dades perso-
nals a través de seus electròniques i pàgines web dels òrgans, els organis-
mes i les entitats sotmesos al control de l’Agència; aquesta difusió d’infor-
mació personal s’ha d’entendre com una comunicació de dades als efectes
del que disposa l’article 11 de la LOPD. 

En aquestes consultes es pot presentar un cert conflicte entre el dret d’ac-
cés dels ciutadans i ciutadanes a la informació i el dret a la protecció de
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dades de caràcter personal, concretat en diferents supòsits, als quals
l’Agència ha donat resposta, per exemple: 

Davant la possibilitat de publicar en pàgines web municipals les actes del Ple
de la Corporació que continguin dades personals, si bé és cert que les ses-
sions del Ple són públiques, cal una habilitació per a la difusió o publicació
del contingut de les actes que contenen dades personals. Amb relació a la
publicació de les actes de la Junta de Govern, l’accés a les actes només és
possible per a les persones legitimades. 

La difusió de la llista de persones admeses en procediments selectius en una
administració local en butlletins oficials serà possible sempre que la convo-
catòria ho prevegi i la difusió es limiti a les dades estrictament necessàries. 

L’Agència ha rebut durant l’any 2008, com en anys anteriors, diverses con-
sultes relacionades amb el dret d’accés dels regidors a informació munici-
pal. Com a part integrant del consistori, cal ponderar si l’accés per part dels
regidors és necessari per al desenvolupament de les seves funcions, i qui-
nes són, en concret, les dades personals a les quals han de poder accedir. 

Respecte de la possibilitat d’instal·lar caixers electrònics per obtenir volants
d’empadronament, l’Agencia considera que s’ajusta a la normativa de pro-
tecció de dades, sempre que es garanteixi el compliment de les mesures de
seguretat exigibles. En aquest cas, és rellevant implantar un sistema d’iden-
tificació i autenticació suficient.

Els dictàmens emesos segons l’entitat que ha formulat la consulta són un
52% de l’àmbit local, un 33% de la Generalitat i un 10% d’universitats.

En l’àmbit de les universitats, podem destacar la consulta plantejada sobre
diferents estudis duts a terme per les universitats, en què s’assenyala la pos-
sibilitat de tractar la informació personal de manera anonimitzada o des-
agregada, així com la necessitat de respectar el deure de secret a l’hora de
tractar les dades per a la realització d’estudis. D’altra banda, amb relació als
fluxos informatius que es poden donar entre una universitat i un col·legi pro-
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fessional i que contenen dades personals dels professors col·legiats, s’ha tin-
gut en compte la competència de la universitat per controlar el compliment
de la normativa sobre incompatibilitats.

Durant l’any 2008 s’han elaborat diversos projectes de disposicions de dife-
rent naturalesa: la ja esmentada Recomanació 1/2008, de 15 d’abril, sobre la
difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través
d’Internet, el Projecte d’instrucció sobre el tractament de dades de caràcter
personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància al qual també hem
fet referència, i l’esborrany d’Avantprojecte de llei de l’Autoritat de Protecció
de Dades de Catalunya. 

L’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 ha comportat la
necessitat d’adaptar la Llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya
al nou àmbit d’actuació i al sistema de designació parlamentària previst en
la norma estatutària. És necessari també incorporar a la legislació vigent a
Catalunya altres modificacions, com ara la mateixa denominació de l’Autoritat,
per tal d’evitar la confusió de la seva naturalesa amb la de les entitats de
caràcter instrumental en l’àmbit administratiu i també, com a aspecte inno-
vador en el nostre ordenament, abordar la regulació de les competències de
l’Autoritat en matèria d’accés a la informació en poder del sector públic.
Respecte d’aquesta qüestió, l’experiència posa de manifest la dificultat de
determinar en molts casos els límits entre la protecció de dades i l’accés a la
informació. Més aviat, com ja s’ha posat de manifest en les memòries dels
darrers exercicis, sovint ens trobem davant dues cares de la mateixa moneda,
atès l’estret lligam entre ambdues qüestions, encara que, òbviament, el dret
a l’accés a la informació tingui també límits diferents. Per això, tal com suc-
ceeix en altres països i autoritats subestatals del nostre entorn, l’atribució de
competències en matèria d’accés a la informació a l’Autoritat de Protecció de
Dades permet donar una resposta ponderada que ajuda a compatibilitzar
ambdós drets a través d’un sistema de mediació voluntària o, en cas de no
ser acceptada, mitjançant una resolució de l’Autoritat. Després de treballar
en l’elaboració del text durant el transcurs de l’any 2008, al mes d’octubre es
va presentar un esborrany al Consell Assessor de Protecció de Dades de
Catalunya, que es va debatre en la sessió del mes de desembre del 2008.
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L’any 2008 han estat 95 les entitats que s’han dirigit al Servei de Consultoria
(l’any 2007 en van ser 52; per tant, quasi bé s’han duplicat les sol·licituds).
Pel que fa als temes, es distribueixen de la manera següent: 66 entitats van
sol·licitar ajut per a l’adequació a la normativa de protecció de dades; 24 enti-
tats van adreçar-se al Servei per identificar les entitats responsables del fit-
xer que han de notificar fitxers, per delimitar els fitxers de titularitat privada i
els fitxers de titularitat pública i altres qüestions relatives al contingut de la
disposició general de creació, modificació o supressió dels fitxers; i 5 enti-
tats van sol·licitar informació sobre la delimitació de les mesures de segure-
tat que cal aplicar en determinats tractaments. 

En funció del tipus de consulta sol·licitada, per tipus d’entitat les podem clas-
sificar en 59 entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 18 enti-
tats de l’àmbit local, 6 universitats, 12 entitats que entrarien dins la categoria
d’altres persones juridicopúbliques. L’objectiu d’aquest servei és ajudar totes
les entitats que ho necessitin en els processos d’adequació a la normativa
de protecció de dades en un sentit ampli, intentant simplificar les actuacions
sempre dins del respecte al dret fonamental a la protecció de dades per-
sonals.

L’any 2008 ha continuat la línia ascendent en l’activitat de l’Àrea d’Inspecció,
en la qual destaca un augment significatiu en el nombre total de denúncies i
reclamacions rebudes a l’Agència. 

Durant aquest any han estat 29 els casos en què s’ha considerat que proce-
dia la incoació d’un procediment sancionador. I s’han finalitzat 25 procedi-
ments sancionadors, en els quals durant l’any 2008 s’ha dictat la resolució
corresponent. En 24 d’aquests procediments es va finalitzar amb una resolu-
ció de declaració d’infracció. En el cas restant, l’entitat responsable no era una
administració pública i, per tant, estava sotmesa al règim sancionador gene-
ral de la LOPD, la qual cosa va donar lloc a la imposició d’una sanció econò-
mica de 60.102,00 €, el mínim previst per a les infraccions de caràcter greu.

Les tres infraccions més repetides han estat la vulneració del deure d’infor-
mació, seguida de la manca de creació de fitxers per disposició general, i la
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vulneració dels principis de finalitat, el de consentiment i el de seguretat de
les dades.

La majoria de procediments (67%) s’han incoat contra entitats que integren
l’Administració local.

El sector més afectat és el de la seguretat, i hi ressalta el fet que els proce-
diments es refereixen pràcticament tots a infraccions relacionades amb la
videovigilància, sigui per no informar els ciutadans de l’existència de les
càmeres, o bé per manca de creació dels fitxers que contenen les dades per-
sonals recollides a través d’aquests sistemes de seguretat.

El lloc web de l’Agència s’ha millorat durant aquest any 2008 mitjançant la
utilització d’una nova aplicació que permet accedir a tots els dictàmens, amb
un breu resum de cadascun, a través d’un sistema de cerca per descriptors,
per data o mitjançant un text lliure.

Al llarg del 2008 les consultes més complexes, tant dels ciutadans com
dels professionals, fetes directament al tercer nivell d’atenció, han aug-
mentat un 31% respecte de l’any anterior. L’augment de la complexitat de
les consultes que es formulen davant el Servei d’Atenció al Públic ens mos-
tra que progressivament el dret a la protecció de dades personals va for-
mant part, cada cop més, de la consciència social. També es comprova
un increment del nombre de ciutadans i ciutadanes que s’han adreçat al
Servei respecte de l’any anterior, tot i que s’han diversificat les vies d’ac-
cés a la institució amb les esmentades auditories portades a terme al llarg
del 2008 per verificar el compliment del dret d’informació en la recollida
de dades, una de les matèries que sempre han generat un volum impor-
tant de consultes. Pel que fa als consultors, aquests van adreçar un gran
volum de consultes durant el primer trimestre del 2008, coincidint amb el
període en què s’havia publicat el nou Reglament de la LOPD però encara
no havia entrat en vigor. D’altra banda, durant el segon semestre del 2008
es va detectar un gran augment de les consultes formulades pels respon-
sables de fitxers privats respecte de les plantejades en la primera meitat
de l’any.
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Amb la finalitat d’aclarir l’abast competencial estatutari català a les altres
agències del Estat espanyol, l’Agència Catalana dirigeix el grup de coordi-
nació jurídica de les autoritats de protecció de dades. La cooperació entre
aquestes autoritats s’ha formalitzat amb grups de treball entre les diferents
àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació i aproximar criteris d’actuació;
a través de sessions, dutes a terme presencialment o a través de videocon-
ferència, han estat objecte d’anàlisi qüestions diverses: competències san-
cionadores en matèria de videovigilància, història clínica electrònica, l’ús de
les empremtes digitals, la naturalesa pública o privada de diferents tipus d’en-
titats o el canvi que suposa l’Administració electrònica en la manera de rela-
cionar-se la ciutadania amb els poders públics. 

S’ha potenciat la participació de l’Agència en tots els àmbits i en les confe-
rències europees i internacionals en què s’intercanvien informacions i opi-
nions en assumptes comuns. L’exercici de les nostres competències reque-
reix desenvolupar activitats de caràcter internacional, en especial en els
debats doctrinals i el compartir experiències. 

És en aquest sentit que l’Agència ha continuat la seva projecció exterior amb
el projecte de protecció de dades d’estats plurinacionals i federals. Des del
2006 fins ara, aquest projecte referit als estats plurinacionals i federals, en el
qual diferents autoritats de control comparteixen competències en protecció
de dades, ha anat emmarcant jornades i conferències sobre temes de comú
interès. La propera reunió del Grup de Treball tindrà lloc a Berlín el 19 de març
de 2009 i serà organitzada conjuntament amb el comissari per a la Privadesa
de Zuric, el comissari per a la Privadesa de Basilea-Camp, el comissari per a
la Protecció de Dades i la Llibertat d’Informació de Berlín, l’Associació Suïssa
de Comissaris de Protecció de Dades (PRIVATIM) i l’Acadèmia Europea per a
la Llibertat d’Informació i la Protecció de Dades. En aquesta ocasió el pro-
grama es titula «Policia i justícia: nous desafiaments de supervisió i coopera-
ció», i s’hi tractaran temes com el principi de finalitat en el tercer pilar, la coo-
peració entre autoritats de protecció de dades en aquest àmbit i la possibilitat
d’establir estàndards en la metodologia de control i inspecció.

Mereix una menció especial el grup de treball del 6 de maig de 2008, en què
experts d’àmbit nacional i internacional van debatre sobre quina seria l’es-
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tructura de les autoritats de protecció de dades més adient per garantir la
independència de la institució, així com la conveniència d’assolir l’accés a
informació pública, com l’altra cara de la moneda de la protecció de dades.
Aquests debats han estat molt interessants per poder valorar nous procedi-
ments i noves estructures que s’han introduït en l’avantprojecte de Llei de
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. Sempre tenint en compte les
legislacions més modernes en la constant adaptació a les noves tecnologies.

Totes aquestes activitats i projectes han estat possibles gràcies al treball
il·lusionat, professional i rigorós de tot el personal de la institució, als quals
agraeixo la seva dedicació a la defensa del dret a la protecció de dades a
Catalunya.

Esther Mitjans Perelló
Directora

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

Els articles 1 i 2 estableixen la missió de l’Agència i la seva naturalesa 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, en l’article 3.2 s’estableix el següent:

»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
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L’Agència va iniciar efectivament les seves actuacions fa poc més de cinc
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

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

«El director o directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades dirigeix
l’Agència, n’exerceix la representació i té atribuïdes les funcions que per

reglament es determinin. És no-
menat o nomenada pel Govern, a
proposta dels membres del Con-
sell Assessor sobre Protecció de
Dades de Catalunya, per un pe-
ríode de quatre anys, i pot ésser
renovat o renovada.

»El director o directora de l’Agèn-
cia exerceix les seves funcions
amb plena independència i objec-
tivitat sense subjecció a cap man-
dat imperatiu ni a instrucció.
Tanmateix, ha d’escoltar les pro-
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postes 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.»

L’actual directora, la 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’assessora-
ment del director o directora el Consell Assessor de Protecció de Dades de
Catalunya. 

El Consell Assesor és un òrgan d’àmplia representació que disposa de fun-
cions de consulta, fixació de criteris i estudis, funcions que es concreten en
el Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades (en concret, ens refereim als articles 21 a
23). El Consell també té les funcions d’aprovació de la plantilla del personal
de l’Agència, així com d’aprovació de la Memòria anual de l’Agència.

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

Enguany s’ha produït un canvi en la composició del Consell Assessor, ja que
el Sr. Xavier Rodríguez i Guasch ha estat substituït pel Sr. Joan Guanyabens
i Calvet, com a membre designat pel Govern en representació de
l’Administració de la Generalitat. El Sr. Guanyabens ha estat nomenat mem-
bre del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya per Resolució,
de 24 d’abril de 2008, del conseller de Governació i Administracions
Públiques.

El president del Consell Assessor és nomenat pel president de la Generalitat
a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques, entre
una terna presentada pel propi Consell entre els seus membres.
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Així doncs, 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 Aragonès i Perales, Sr. Joan Guanyabens i Calvet, Sr. Josep
Cruanyes i Tor, actualment president del Consell Assessor.

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

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

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

Sra. Anna Sánchez i Urrutia

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

Sr. Remo Suppi i Boldrito

Vocal en representació 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
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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 estruc-
tura en les àrees de Secretaria General, Assessoria Jurídica, Inspecció i
Registre. No obstant això, ha estat necessari crear la coordinació en matè-
ries de tecnologies de la informació i la comunicació i de seguretat. Per tot
això, l’actual organigrama 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
Carles San José Amat

Àrea del Registre de Protecció de Dades
Jordi Ferreres Jovani

Coordinació de Tecnologies i Seguretat
de la Informació
Ramón Martín Miralles López
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Secretaria General

És en l’article 17 de l’Estatut de l’Agència on es recullen 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 mesu-
res que permetin adequar els efectius a les necessitats de l’Agència, l’elabo-
ració de plans de formació adreçats al personal de l’Agència i la prevenció
de riscos laborals.

Se li atribueix, també, la gestió dels recursos materials adscrits a l’Agència,
que comprèn l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost i el control de la
despesa corresponent, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la 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 la Coordinació de Tecnologies i Seguretat de la Informació.
A més, aquesta unitat té al seu càrrec el centre de documentació i les activi-
tats de difusió i divulgació que l’Agència duu a terme en matèria de protec-
ció de dades, així com l’elaboració de la memòria anual.

Assessoria Jurídica

L’Assessoria Jurídica es configura d’acord amb el que estableix l’article 18
del Decret 48/2003, d’aprovació de l’Estatut de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. Correspon a aquesta unitat l’assessorament en matè-
ria jurídica i la funció d’analitzar i emetre informes sobre la protecció de
dades de caràcter personal amb relació a disposicions normatives pen-
dents d’aprovació. Aquesta funció s’ha d’entendre únicament envers la
potestat normativa de la Generalitat i se n’exclouen les propostes de regu-
lació d’altres organismes públics, per la qual cosa l’Agència no emet infor-
mes amb caràcter previ amb relació a la normativa procedent de les admi-
nistracions locals ni d’instàncies que no integren la Generalitat. Així mateix,
els informes emesos per l’Agència valoren únicament els aspectes de les
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disposicions que tenen incidència en la protecció de dades de caràcter
personal.

Àrea d’Inspecció

L’Agència Catalana de Protecció de Dades exerceix les potestats inspecto-
res que li atribueix l’article 8 de la Llei 5/2002, 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 de
caràcter personal. La funció de control exercida per l’Agència també perse-
gueix 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 es trobin els documents i les dades personals, d’acord amb el que
preveu l’article 20.4 de l’Estatut de l’Agència.

L’Àrea del Registre de Protecció de Dades

El Registre de Protecció de Dades de Catalunya és un òrgan integrat a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, creat per l’apartat primer de l’arti-
cle 15 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril. Al Registre, s’hi han d’inscriure els fitxers
i els codis tipus corresponents a tots els òrgans, organismes i entitats vincu-
lades o dependents de les institucions públiques de Catalunya, de
l’Administració de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya, de les universi-
tats de Catalunya i de les corporacions de dret públic que exerceixin les seves
funcions exclusivament a Catalunya que, d’acord amb l’article 156 de l’EAC,
formen part de l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
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També és d’aplicació a les persones físiques o jurídiques que, en funció de
qualsevol conveni, contracte o disposició normativa, gestionin serveis
públics o exerceixin funcions públiques, sempre que en aquest darrer cas el
tractament es faci a Catalunya i sigui en relació amb matèries de la compe-
tència de la Generalitat de Catalunya o dels ens locals de Catalunya.

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

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

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

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

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

D’acord amb l’article 15.4 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, el Registre de Pro-
tecció de Dades de Catalunya ha d’establir els acords de cooperació neces-
saris amb el Registre General de Protecció de Dades 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, la funció 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, als projectes i a les inicia-
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tives de l’Agència, amb un èmfasi especial en les activitats vinculades a les
funcions d’inspecció, que necessiten de manera directa un suport especia-
litzat en auditoria de sistemes d’informació i de seguretat de les TIC, perquè
es pugui analitzar i valorar, des de la perspectiva tècnica, l’eficàcia de les
mesures de seguretat implantades en els tractaments de dades personals
objecte d’investigació. 

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

El suport de caràcter tecnològic s’ha desenvolupat en tres direccions,
cadascuna amb uns objectius propis, però amb el denominador comú d’a-
portar 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 Infor-
mació s’han desenvolupat en tres línies de treball:

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

b) El suport a la funció inspectora. El marc normatiu d’aplicació als tracta-
ments de dades personals implica l’aplicació i el compliment d’uns prin-
cipis de caràcter eminentment jurídic, al 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
han de ser analitzades i valorades, tant per verificar-ne l’existència com
l’eficàcia.
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Per tant la funció d’auditoria de sistemes d’informació —amb indepen-
dència de si el tractament és exclusivament de tipus automatitzat o de
caràcter híbrid o, fins i tot, simplement manual— és fonamental no tan
sols per determinar el nivell d’infracció comès, sinó també per aportar,
en les resolucions dels expedients de l’Agència, les recomanacions i les
adaptacions, precises i proporcionades, que pot exigir el tractament
objecte d’inspecció o de procediment sancionador. 

c) Les activitats de projecció externa. Si els dos àmbits d’actuació anteriors
donaven resposta als aspectes tecnològics vinculats a les competències
i funcions estrictes de l’Agència, hi ha altres qüestions en què també el
criteri tecnològic pot col·laborar a desenvolupar de manera més eficaç
la missió global de l’Agència. En aquest cas es tracta d’actuacions vin-
culades a la participació en grups de treball i esdeveniments de contin-
gut tecnològic, com ara fòrums, jornades, 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 25 20 1 4 —
Personal laboral 11 8 1 1 1
Total 37 29 2 5 1
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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
2008, que es va enviar al Govern perquè l’integrés, en una secció específica,
en els pressupostos de la Generalitat. 

La Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2008 (DOGC núm. 5038 de 31 de desembre de 2007), ha
integrat el pressupost de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i n’ha
resultat el detall següent:

PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2008

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT
Capítol I 1.967.961,46
Capítol II 1.277.454,21
Capítol IV 117.250,00
Capítol VI (total d’operacions de capital) 235.348,10
Total 3.598.013,68
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 conside-
racions i els acords manifestats en les sessions que s’han desenvolupat
durant l’any 2008.

Vint-i-dosena sessió, celebrada el 4 de març de 2008

En aquesta primera sessió de l’any 2008, el Consell Assessor va debatre
sobre el nou Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Es comenten diversos elements del RLOPD, les novetats que presenta i la seva
relació amb les previsions de la Llei 5/2002, de 19 d’abril de l’Agència. Es valora
que s’han aclarit el règim d’inscripció de fitxers, les mesures de seguretat en
fitxers no automatitzats i les previsions respecte el concepte de fitxer públic i
privat (article 5 del RLOPD), entre d’altres aspectes. Es debat sobre les possi-
bilitats d’actuació de l’Agència Catalana en diverses matèries, com ara l’apli-
cació del règim sancionador en àmbit privat, així com en matèria de fitxers poli-
cials de terrorisme o transferències internacionals de dades. En aquests dos
darrers temes, el Consell insta l’Agència a actuar en coherència amb les pre-
visions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) i no renunciar al control d’a-
quests tractaments de dades, dins del marc competencial actual.

Respecte d’algunes qüestions que no són clares, i atesa la possibilitat que
alguns aspectes del RLOPD puguin suposar un conflicte amb les competèn-
cies executives de la Generalitat, segons el que disposa l’article 156 de l’EAC,
el Consell considera que l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha de
desenvolupar les seves funcions dins l’àmbit competencial que li correspon.
En qualsevol cas, es conclou que la interpretació del RLOPD ha de ser con-
forme a les previsions de l’EAC. 

Es considera el fet que la futura llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de
Catalunya podria aclarir, a partir del marc de competències executives de
l’Autoritat en matèria de protecció de dades, l’aplicació o no de determina-
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des previsions del RLOPD. Amb relació als àmbits que són objecte de regu-
lació del RLOPD i que l’Agència Catalana de Protecció de Dades podria regu-
lar, com les qüestions de caràcter organitzatiu i procedimental, entre d’altres,
el Consell Assessor considera que cal avançar en la definició del contingut
de la futura llei catalana de protecció de dades.

En la mateixa sessió, la directora de l’Agència presenta al Consell la Reco-
manació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difu-
sió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet.
S’analitza el contingut, es valora si és pertinent aquesta recomanació i s’obre
un debat sobre el seu abast amb relació a l’Administració electrònica i l’es-
borrany de la nova llei d’accés electrònic catalana. 

Vint-i-tresena sessió, celebrada el 3 de juny de 2008

Aquesta sessió del Consell té per objecte, principalment, la presentació i el
debat sobre l’esborrany de la Memòria del 2007 de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades, que s’aprova. Es debat sobre la informació aportada en
relació amb l’actuació inspectora de l’Agència, en concret en referència a les
denúncies i les actuacions d’ofici en l’àmbit d’inspecció. Respecte al Registre,
es comenta la informació que sobre les inscripcions es pot consultar en la
Memòria. També es debat sobre la informació que proporciona a la ciutadania
el portal de l’Agència. Arran de les consideracions fetes sobre la informació dis-
ponible en el portal de l’Agència, s’obre un debat entorn a diverses qüestions
relacionades amb l’Administració electrònica i l’ús que en pot fer l’Agència.

També s’obre un debat sobre l’evolució i els criteris d’actuació que s’han tin-
gut en compte per dur a terme el primer Pla d’auditoria de l’Agència, i sobre
la informació d’aquest pla que inclou la Memòria.

Vint-i-quatrena sessió, celebrada el 9 de setembre de 2008

En aquesta sessió es debat l’Informe sobre l’àmbit de competència de
l’Agència definit a l’Estatut del 2006, que presenten dos membres del Consell.
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En aquest informe s’expliquen els criteris que han d’inspirar el marc compe-
tencial d’actuació de l’Agència en matèria de protecció de dades, per tal d’e-
vitar confusions. A tall d’exemple, es considera correcte que per a la inscrip-
ció de fitxers s’eviti la doble inscripció. L’informe presentat es configura com
un document de consell i assessorament per a l’actuació de l’Agència, i es
recorda la importància que la futura llei de l’Agència aclareixi determinats
aspectes. En síntesi, conclou amb una interpretació del contingut de l’article
156 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: amb relació a l’apartat a de l’arti-
cle 156 esmentat es puntualitza que no tan sols es refereix a les entitats de
caràcter públic, sinó a qui realitza serveis públics; pel que fa a l’apartat b, es
remarca que el sentit de «funció pública» va més enllà del de «servei públic»,
i referent a l’apartat c, es destaca que aclareix el control de l’Agència amb
relació a corporacions de dret públic.

A continuació, s’obre un debat sobre la necessitat d’aclarir la competència
de l’Agència respecte de determinades entitats (alguns proveïdors de serveis
o entitats privades, etc). En aquest sentit, es considera que cal tenir en
compte l’especificitat de l’Administració pública a Catalunya, en què és habi-
tual la gestió pública combinada amb la privada. També es debat sobre el
concepte de fitxer i sobre el difícil encaix jurídic d’un concepte que neix de
la informàtica.

Sessió extraordinària del Consell Assessor, celebrada el 21 d’octubre
de 2008

En aquesta sessió es debat, de manera monogràfica, sobre el Projecte d’ins-
trucció de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre el tractament de
dades de caràcter personal obtingudes mitjançant càmeres de videovigi-
lància.

Segons exposa la directora, l’Agència ha considerat necessari concretar els
principis i les garanties de la protecció de dades en matèria de videovigilàn-
cia, com també aclarir, per seguretat jurídica, el marc d’actuació de l’Agència.
En resum, es vol donar un valor afegit al marc jurídic existent, aclarint qües-
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tions confuses. S’obre un debat sobre les mesures de seguretat aplicables
segons si el tractament de les imatges es fa en suport digital o no, i sobre els
conceptes d’emmagatzemament, captació i tractament de dades amb rela-
ció a les particularitats que presenta la videovigilància. Es destaca la impor-
tància de la instrucció per tal que els responsables de tractar imatges, sot-
mesos al control de l’Agència, prenguin consciència que la captació
d’imatges implica que es fa un tractament de dades sotmès a la normativa
de protecció de dades. També es comenten altres qüestions, com ara la can-
cel·lació d’imatges, el seu emmagatzemament de manera que es limiti l’ac-
cés a les imatges, la utilització de càmeres en l’àmbit hospitalari o l’existèn-
cia de models similars d’instruccions o guidelines al nostre entorn estatal i
europeu.

Vint-i-cinquena sessió, celebrada el 2 de desembre de 2008

En aquesta sessió es debat sobre l’esborrany d’Avantprojecte de llei de
l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya.

La directora de l’Agència presenta el projecte i, en síntesi, destaca que s’ha
intentat fer una adequació al marc competencial de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (en endavant, EAC), de manera que s’amplien i s’aclareixen les
competències de l’Agència i es canvia la denominació de l’Agència per la
d’Autoritat per reforçar-ne la independència. 

Es destaca que en l’esborrany s’atribueixen a l’Autoritat competències pel
que fa al dret d’accés a la informació del sector públic, com tenen altres auto-
ritats subnacionals a Europa, i es preveu un sistema de mediació i, si escau,
una resolució per part de l’Autoritat. El Consell debat sobre la designació par-
lamentària del director o directora que preveu l’EAC, l’avaluació de la idoneï-
tat de les persones candidates, així com el paper de filtre que fa el Consell
Assessor en la presentació d’aquestes persones a director/ra de l’Autoritat.

Es debat sobre diverses qüestions, entre d’altres, si es considera pertinent o
no configurar el Registre de Protecció de Dades com a òrgan de l’Autoritat,
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la designació i renovació dels membres del Consell Assessor, i els requisits
exigits a les persones candidates a director/ra de l’Agència. També es debat
sobre les previsions, en l’avantprojecte, relatives a la possibilitat que té
l’Autoritat d’imposar sancions i multes coercitives, en exercici de les seves
competències.

Finalment, en aquesta sessió es comenta el contingut de la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 9 de juliol de 2008, amb relació
al cessament de l’anterior director de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

3.2. La funció d’assessorament jurídic i de consultoria

3.2.1. La funció d’assessorament jurídic

Aquesta funció és exercida per l’Assessoria Jurídica de l’Agència.
L’Assessoria Jurídica ha d’emetre informes amb caràcter preceptiu sobre les
disposicions en matèria de protecció de dades de caràcter personal, parti-
cipa en l’emissió de dictàmens sobre les consultes trameses des de les enti-
tats que formen part de l’àmbit de competència de l’Agència, elabora estu-
dis, exerceix la funció d’assessorament legal respecte als expedients
tramitats per les altres unitats de l’Agència i assumeix les funcions de repre-
sentació i defensa davant els jutjats i tribunals.

TASQUES DE L’ASSESSORIA JURÍDICA
ANY

TIPUS D’ACTUACIÓ 2004 2005 2006 2007 2008 ACUMULAT 2008
Informes sobre disposicions 11 12 11 25 35 94
Dictàmens de consultes formals 14 16 20 15 21 86
Estudis 9 10 26 12 15 72
Informes interns 8 10 32 53 66 128
Projectes de disposicións 3 3
Recursos contenciosos 5 4 9
Recursos administratius 1 3 5 15 24
Total 34 38 57 52 159 340
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DISTRIBUCIÓ DELS ASSUMPTES DE L’ASSESSORIA JURÍDICA

Una anàlisi estrictament quantitativa d’aquestes dades permet observar, per
segon any consecutiu, un increment significatiu de l’emissió d’informes sobre
disposicions de caràcter general, en aquest cas de gairebé un 50% més res-
pecte de l’any anterior. 

També s’observa un increment significatiu dels dictàmens emesos arran de
les consultes formulades per les diverses entitats incloses dins l’àmbit com-
petencial de l’Agència, com també de les tasques d’assessorament intern
(que inclouen tant informes formals com assessorament jurídic en els expe-
dients de l’Àrea d’Inspecció), vinculades a l’activitat creixent de les altres
àrees de l’Agència, en especial de l’Àrea d’Inspecció i de la Secretaria Ge-
neral.

A continuació s’exposen algunes de les consideracions més rellevants formu-
lades en els apartats d’informes sobre disposicions generals i en els dictà-
mens sobre consultes formals adreçades a la directora de l’Agència, com
també la tramitació de recursos, les funcions de representació i defensa de
l’Agència davant els jutjats i tribunals, la coordinació del grup d’anàlisi jurí-
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dica i normativa de les diverses agències de protecció de dades i, de manera
especial, l’elaboració de diversos projectes de disposicions. 

Pel que fa al contingut concret dels dictàmens, en els annexos d’aquesta
memòria es pot consultar el text dels diferents dictàmens elaborats, si bé s’ha
de fer notar que parts del text han estat modificades o suprimides per tal de
preservar la confidencialitat de les consultes.

3.2.1.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general

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

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

Aquest mateix precepte disposa que els informes han de ser sol·licitats pel
Govern, per mitjà del secretari o secretària del Govern o pels consellers o
conselleres competents per raó de la matèria. Cal indicar que, en alguns
casos, la petició d’informe no ha estat cursada per l’òrgan competent, sinó
per la persona interessada directament a sol·licitar l’informe. Tot i així, i
sense deixar de fer constar aquesta circumstància, s’ha emès l’informe per-
tinent.

Memòria d’actuacions

37

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



Durant l’any 2008 s’han emès un total de 35 informes sobre disposicions de
caràcter general, la majoria procedents de la Generalitat de Catalunya, que
fan referència a diversos àmbits:

PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS ANALITZATS DURANT L’ANY 2008
Projecte d’ordre de creació del fitxer de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Avantprojecte de decret d’aprovació dels Estatuts del Memorial Democràtic
Projecte d’ordre de creació del fitxer de prevenció de riscos laborals del Departament de la Presidència
Projecte de decret de creació del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de ris-
cos laborals i del procediment per a la seva publicació
Projecte de decret de creació del Registre d’empreses acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en
el sector de la construcció
Projecte d’ordre d’aprovació de l’aplicació RSAE
Projecte d’instrucció de creació dels fitxers del Consell Audiovisual de Catalunya
Projecte d’ordre de regulació dels fitxers del Departament de Treball
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial
Projecte de decret de mesures per a l’eliminació de tràmits i simplificació de procediments per a facilitar l’activitat econòmica 
Avantprojecte de llei de salut pública
Avantprojecte de llei d’educació de Catalunya
Avantprojecte de llei del Síndic de Greuges
Projecte de decret de creació del Registre d’homologació d’agents immobiliaris del Departament de Medi Ambient i Habitatge
Projecte de decret de regulació del sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles
Projecte d’ordre d’actualització dels fitxers del Departament de Justícia
Avantprojecte de llei de pesca i acció marítima
Avantprojecte de llei de codi de consum de Catalunya
Projecte de decret de regulació dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya
Proposta d’ordre de regulació del Programa de seguretat de la informació en el Departament de Salut
Projecte d’ordre de creació dels fitxers dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Projecte d’ordre de creació dels fitxers del Departament de la Presidència
Proposta d’ordre de regulació dels fitxers de la Secretaria de Seguretat i Direcció General de la Policia
Projecte de decret per a l’impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat
Projecte d’ordre de creació dels fitxers del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya 
Projecte de decret de regulació de la inscripció en el Registre de constructors d’habitatges
Projecte de decret de regulació dels requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària dels centres i les unitats de diàlisi
equipats amb monitors d’hemodiàlisi
Projecte d’ordre de regulació dels fitxers del Departament de Governació i Administracions públiques
Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya
Resolució del Síndic de Greuges de creació del fitxer videovigilància i modificació de fitxers
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Proposta d’ordre de regulació de les prestacions permanents per al pagament del lloguer
Projecte de decret de regulació dels fitxers dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya 
Projecte d’ordre de regulació de les dades gestionades pel Servei Català de Trànsit
Proposta d’ordre de regulació de les prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer o de quotes
d’amortització hipotecària en situacions especials
Projecte de reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial a Barcelona

TIPUS DE PROJECTES ANALITZATS

Els informes sobre disposicions emesos per l’Agència durant l’any 2008, a
diferència d’anys anteriors, s’han referit principalment a disposicions de
regulació de diverses matèries que, de manera més o menys directa, afec-
ten la protecció de dades personals i, en menor mesura, a normes de cre-
ació, modificació o supressió de fitxers o tractaments que contenen dades
de caràcter personal. En aquest sentit, es pot observar que es confirma la
tendència, apuntada en anys anteriors, cap a un increment dels projectes
sotmesos a informe de l’Agència, com a conseqüència del fet que, tot i que
la matèria tractada en diversos projectes normatius no és directament la
protecció de dades, aquests projectes sí que incorporen afectacions al dret
a la protecció de dades que requereixen una valoració per garantir l’apli-
cació correcta de la legislació sobre protecció de dades, principalment la
LOPD, tal com ha posat de manifest reiteradament la Comissió Jurídica
Assessora en els seus informes. Tot i així, cal puntualitzar que molts d’a-
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quests projectes inclouen, també, la creació del corresponent fitxer de da-
des personals. 

Pel que fa a les propostes de disposicions de creació, modificació o supres-
sió de fitxers o tractaments, en els seus informes l’Agència n’examina el con-
tingut amb relació al que disposa l’article 20 de la LOPD. A 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 apareixen de manera constant en aquests
informes de l’Agència. Aquestes consideracions fan referència a la determi-
nació clara dels usos dels fitxers, a la classificació de les dades emprant la
terminologia de la LOPD, a les cessions de dades, als nivells de seguretat o
als serveis o a les unitats davant les quals es poden exercir els drets d’ac-
cés, rectificació, cancel·lació i oposició. Les consideracions que ha fet
l’Agència relatives a aquestes qüestions coincideixen amb les fetes en anys
anteriors, a les quals ens remetem, sense deixar d’insistir que cal tenir-les en
compte, especialment, pel que fa a la necessària distinció i concreció de la
finalitat i dels usos previstos per al fitxer o tractament de dades. En molts fit-
xers analitzats s’ha previst una finalitat genèrica que podria derivar en diver-
sos usos. Per això l’Agència considera més adequat a les previsions de l’ar-
ticle 20.2.a de la LOPD que s’especifiqui, tant com sigui possible, no tan sols
el que seria la finalitat principal del fitxer, sinó també els usos rellevants que
se’n poden derivar, i així ho ha posat de manifest en els 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 la millor comprensió de la
resta, s’ha proposat tenir en compte, 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
(www.apd.cat).

D’altra banda, en data 19 de gener de 2008, es va publicar al Butlletí Oficial
de l’Estat el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el RLOPD, el qual va entrar en vigor el 19 d’abril de 2008. Aquest Reial decret
deroga expressament el Reial decret 1332/1994, de 20 de juny, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’oc-
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tubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter per-
sonal, i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de
caràcter personal, així com totes les normes d’igual o inferior rang que con-
tradiguin o s’oposin a allò que disposi aquest nou reglament. En conseqüèn-
cia, l’Agència ha examinat les disposicions normatives sotmeses a informe
tenint en compte les especificitats que introdueix el RLOPD en el contingut
dels fitxers o tractaments creats, i que es detallen a continuació.

Una de les novetats més importants del RLOPD és la introducció d’un nou
concepte de fitxers de titularitat pública, més restrictiu, que afecta la creació,
modificació o supressió de fitxers per mitjà de disposicions de caràcter gene-
ral (article 5.1.m del RLOPD). D’acord amb aquest article, en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat, només és necessari dur a terme la creació
de fitxers per mitjà de disposicions de caràcter general quan aquests encai-
xin en la definició de fitxer de titularitat pública establerta pel RLOPD.

Quan es tracta de fitxers de l’Administració de la Generalitat o d’ens públics
o organismes vinculats o dependents de l’Administració de la Generalitat,
convé recordar el que disposa la disposició addicional tercera de la Llei
5/2002, de 19 d’abril; això és, la creació de fitxers mitjançant ordre del con-
seller competent en la matèria. En canvi, quan es tracta de societats mercan-
tils (amb independència de qui és el titular del capital social), fundacions o
altres entitats amb forma juridicoprivada, no és necessari aprovar els fitxers
per mitjà de disposició general atès que són fitxers de titularitat privada.

Quan es tracta d’ens locals, i ens públics que en depenen, és necessària l’a-
provació mitjançant una disposició general, és a dir, ordenança o reglament,
llevat del cas de l’Ajuntament de Barcelona, en què es pot dur a terme també
mitjançant decret d’alcaldia o de la Junta de Govern, d’acord amb el que dis-
posen les lletres c i d de l’article 26 de la Carta municipal de Barcelona, apro-
vada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre.

Per contra, pel que fa a la resta d’entitats, òrgans o institucions que no tenen
potestat reglamentària en sentit propi, la creació, la modificació o la supressió
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dels seus fitxers es pot dur a terme per mitjà d’acord o resolució publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (article 52.1 del RLOPD).

Pel que fa al contingut de les disposicions, els acords o les resolucions de
creació, modificació o supressió de fitxers, el RLOPD exigeix que també s’hi
incloguin la procedència de les dades personals (article 54.1.b), el sistema
de tractament utilitzat en l’organització (article 54.1.c), els destinataris o cate-
gories de destinataris pel que fa a les comunicacions de dades previstes (arti-
cle 54.1.d) i la indicació dels països de destinació de les dades en el cas que
tinguin lloc transferències internacionals de dades (article 54.1.e). 

En la majoria de casos, l’Agència ha constatat que la informació exigida pel
RLOPD no ha estat inclosa en les disposicions de creació o modificació de
fitxers o tractaments. Per aquest motiu, en els informes s’han formulat diver-
ses consideracions en aquest sentit.

Amb relació a la necessitat d’incloure la procedència de les dades personals,
l’Agència ha constatat que sovint només es fa referència al procediment de
recollida de les dades personals, però que ben poques vegades es dóna
informació relacionada amb la seva procedència (és a dir, si les dades per-
sonals provenen de la mateixa persona interessada o de qui la representa, si
són dades en poder d’altres administracions públiques, etc.). En altres casos,
es dóna la situació inversa; és a dir, es proporciona informació pel que fa a
la procedència de les dades personals, però no es fa cap referència al pro-
cediment de recollida (és a dir, si les dades personals s’han recollit a través
d’enquestes, entrevistes, formularis, transmissió electrònica, etc.). S’ha cons-
tatat que sovint no es dóna informació d’ambdós aspectes, motiu pel qual,
tal com s’havia fet en anys anteriors, l’Agència ha recomanat fer un aclariment
en la redacció d’aquest apartat, recordant que, si bé l’article 20.2.c de la
LOPD només preveu que s’informi del procediment de recollida de les dades
personals, amb l’entrada en vigor del RLOPD és també exigible informar de
la seva procedència. 

Un altre aspecte que incorpora el RLOPD és la necessitat d’informar, en l’a-
partat relatiu a l’estructura i la descripció dels tipus de dades incloses en els

Memòria d’actuacions

42

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



fitxers, sobre el sistema de tractament que s’utilitza en la seva organització.
La majoria de fitxers informats no han previst aquest aspecte i, en conseqüèn-
cia l’Agència ha demanat la revisió d’aquest apartat, exigint que s’informi
sobre el sistema de tractament emprat, el qual pot ser automatitzat, no auto-
matitzat o parcialment automatitzat (article 5.2.n del RLOPD).

Pel que fa als apartats relatius a les cessions de dades personals i a les trans-
ferències internacionals de dades personals a tercers països, l’Agència ha
recordat que, tot i que l’article 20.2 de la LOPD engloba en un mateix apar-
tat la informació referent a les cessions o comunicacions de dades personals
i a les transferències internacionals de dades personals, el RLOPD ha dife-
renciat en dos apartats diferents cadascun d’aquests conceptes: l’apartat d
de l’article 54.1, pel que fa a les comunicacions de dades, amb indicació, si
escau, dels destinataris o de les categories de destinataris, i l’apartat e d’a-
quest mateix article, pel que fa a les transferències internacionals de dades
previstes a tercers països, amb indicació també, si escau, dels destinataris
o de les categories de destinataris. Per tant, en tots els supòsits en què s’ha
previst un únic apartat per a ambdues informacions, l’Agència ha recomanat
incloure en els fitxers un apartat específic per a les transferències internacio-
nals de dades previstes a tercers països.

A banda d’aquestes consideracions, amb relació a l’apartat relatiu a les per-
sones o als col·lectius de persones afectats per la recollida de dades perso-
nals o que estiguin obligats a subministrar-les, l’Agència ha constatat que es
continua repetint una confusió apuntada ja en anys anteriors: en molts casos
es fa esment de persones jurídiques com a persones afectades. A banda d’in-
sistir que l’objecte de la LOPD és la regulació dels fitxers que contenen dades
personals referides exclusivament a persones físiques, l’Agència ha manifes-
tat la necessitat de tenir en compte també el que disposa el RLOPD al res-
pecte. El RLOPD preveu dos supòsits concrets en els quals certes dades de
persones físiques queden excloses de l’àmbit d’aplicació del règim de pro-
tecció de dades de caràcter personal (article 2.2 i 2.3 del RLOPD). En aquest
sentit, l’Agència adverteix que la interpretació que es faci d’aquests supòsits
del RLOPD no ha de contradir el que es pot desprendre de la LOPD i, per
tant, cal fer-ne una interpretació restrictiva per evitar que determinats supò-
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sits de tractament de dades de caràcter personal quedin fora del control de
la normativa de protecció de dades. 

El supòsit previst en l’article 2.2 del RLOPD, que el Reglament situa fora del
règim de protecció de dades, fa referència als fitxers que es limiten a incor-
porar les dades de les persones físiques que presten els seus serveis a per-
sones jurídiques, consistents únicament en nom i cognoms, funcions o llocs
exercits, adreça postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals.
L’Agència ha constatat que sovint els fitxers que inicialment podrien quedar
exclosos de l’aplicació de la normativa en protecció de dades personals per
aquest motiu incorporen un conjunt de dades personals més ampli que el que
es defineix en aquest article 2.2, com per exemple quan es tracta la dada
relativa al número de DNI, o bé inclouen també com a persones afectades
per la recollida de les dades altres persones físiques que no es limiten a pres-
tar serveis per a persones jurídiques. Per tant, l’Agència considera que en
aquests casos els fitxers o tractaments entren dins de l’àmbit de protecció de
la LOPD.

En el supòsit previst en l’article 2.3 del RLOPD, que el Reglament també situa
fora del règim de protecció de dades, l’Agència ha recalcat que cal enten-
dre’l referit exclusivament als empresaris individuals que tenen la considera-
ció de comerciants, industrials o naviliers (o a les persones físiques que
actuen en nom d’aquests), i només si les dades de l’empresari individual s’u-
tilitzen en un context que podríem qualificar d’estrictament professional. Per
tant, sensu contrario, queden subjectes a la LOPD i al RLOPD les dades per-
sonals referides a professionals liberals o a empresaris que no es poden
encabir en cap de les tres categories esmentades o quan les dades s’utilit-
zen en un àmbit que no és l’estrictament professional. En els fitxers analitzats,
en què es constata que es podrien tractar dades de diversos professionals,
o de qualsevol persona física que no encaixi en alguna de les tres catego-
ries esmentades, o que poden ser utilitzades amb finalitats no estrictament
professionals, l’Agència considera que no es pot afirmar de manera general
que aquestes dades queden fora de l’àmbit de protecció de la LOPD i de la
resta de normativa sobre protecció de dades, i per tant, considera convenient
que s’incloguin en els fitxers. 

Memòria d’actuacions

44

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



Encara amb relació a les disposicions de creació, modificació o supressió de
fitxers, l’Agència ha constatat en els darrers mesos de l’any 2008 un augment
significatiu de la creació de fitxers de videovigilància. En l’anàlisi d’aquests
fitxers, l’Agència parteix de la constatació que la instal·lació de càmeres de
videovigilància comporta una recollida de dades consistents en imatges, i si
escau veus, de persones que poden ser identificades o identificables.
Aquestes dades tenen la consideració de dades personals des del moment
que permeten la identificació efectiva d’una persona (article 3.a de la LOPD
i article 1.4 del RLOPD). Conseqüentment, en aquest cas, la instal·lació del
sistema de videovigilància i els tractaments posteriors de les imatges, o de
les imatges i veus que se’n derivin, estaran subjectes a la normativa sobre
protecció de dades, sens perjudici d’altra normativa aplicable i del respecte
a altres drets fonamentals, com ara el dret a la intimitat i a la pròpia imatge.

Pel que fa a la legitimitat del tractament que es pugui derivar de la creació
d’aquests fitxers de videovigilància i, d’acord amb el principi de qualitat de
les dades (article 4.1 de la LOPD), l’Agència insisteix que cal tenir en compte
que només es poden recollir imatges i, si escau veus, per ser tractades, 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. D’altra
banda, també recorda que les imatges i, si escau les veus, captades per a
una finalitat determinada no es poden utilitzar per a una finalitat diferent, lle-
vat del consentiment del titular o que una llei ho autoritzi. 

En termes generals, sens perjudici de les particularitats de cada supòsit ana-
litzat, l’Agència ha considerat legítima la instal·lació de càmeres de videovi-
gilància, atès que la finalitat perseguida era garantir la seguretat dels béns i
les persones per part d’una administració pública i sempre que es complis-
sin els principis i les garanties aplicables en matèria de protecció de dades.
Ara bé, l’Agència insisteix que el tractament de la imatge i, si escau de la veu,
amb finalitats de videovigilància només es pot dur a terme quan és adequat,
pertinent i no excessiu; és a dir, quan no es pot obtenir aquesta finalitat a tra-
vés d’altres mitjans que, sense exigir esforços desproporcionats, siguin menys
intrusius per als drets de les persones. En conseqüència, l’Agència recomana
ponderar els diferents drets i béns jurídics en joc, analitzant la necessitat d’u-
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tilitzar aquests sistemes, la idoneïtat de la instal·lació dels sistemes per acon-
seguir la finalitat prevista, el risc que pot suposar per als drets de les perso-
nes i l’absència de mesures de vigilància alternatives que comporten un risc
menor amb relació a possibles intromissions en els drets fonamentals. Per
tant, la instal·lació d’un sistema de videovigilància que comporti la gravació i
el tractament d’imatges, i si escau de veus, de manera indiscriminada o de
manera continuada en el temps, pot constituir una intromissió il·legítima pel
fet que pot atemptar contra el dret a la protecció de dades o, si escau, el dret
a la intimitat i a la vida privada dels titulars de les imatges, i si escau veus,
delimitat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, reguladora de la protec-
ció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

A més dels projectes de disposicions de creació, modificació o supressió de
fitxers, l’Agència informa també sobre qualsevol proposta de normativa el
contingut de la qual pugui afectar la protecció de dades i que li hagi estat
sotmesa per alguna de les entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència.
Aquest any 2008 cal destacar, entre d’altres, atesa la importància dels àmbits
objecte de regulació, l’Avantprojecte de llei de salut pública, l’Avantprojecte
de llei d’educació de Catalunya o l’Avantprojecte de llei del Síndic de
Greuges de Catalunya, com també els projectes en matèria d’Administració
electrònica.

Amb relació a l’Avantprojecte de llei de salut pública, aquest té per objecte
l’ordenació de les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut
pública en l’àmbit territorial de Catalunya previstes en la Llei 15/1990, de 9
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, per tal de garantir la vigilància
de la salut pública, la promoció de la salut individual i col·lectiva, la preven-
ció de la malaltia i la protecció de la salut, d’acord amb l’article 43 i concor-
dants de la Constitució espanyola, en l’exercici de les competències que
l’EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya, i en el marc de la legislació
reguladora del sistema sanitari de Catalunya. Entre els diferents preceptes,
destaca la previsió de creació d’un sistema d’informació de salut pública i
d’un registre de dades de salut, en relació amb el qual l’Agència ha recordat,
amb diverses observacions, que el seu funcionament i la seva gestió s’han
d’adequar a la normativa de protecció de dades personals. 
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Quant a l’Avantprojecte de llei d’educació de Catalunya, l’Agència insisteix a
assenyalar la cura especial que mereix el tractament de dades personals de
l’alumnat menor d’edat, especialment si tenen menys de 14 anys. També
recorda que en aquests casos no és possible procedir a la recollida i al trac-
tament de les seves dades personals si no es té el consentiment dels pares
o tutors legals, i insisteix d’una manera especial i amb relació a aquest pro-
jecte —concretament en una consulta formulada relativa al Projecte de decret
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat— en la
importància de la introducció de la protecció de dades en els programes edu-
catius, especialment pel que fa a la protecció de dades en l’ús de les noves
tecnologies.

Pel que fa a l’Avantprojecte de llei del Síndic de Greuges de Catalunya, un
cop analitzades les previsions legals que poden tenir incidència en l’àmbit
de la protecció de dades personals, l’Agència ha valorat positivament que,
amb relació a l’informe anual que el Síndic ha de presentar al Parlament de
Catalunya, s’hagi previst que no hi constin dades personals que permetin la
identificació de les persones interessades en el procediment d’investigació
que aquest du a terme, tot i que també ha recomanat de no limitar aquesta
protecció de les dades personals només a la part de l’informe referit als pro-
cediments d’investigació, sinó de fer-la extensible a les altres actuacions que
aquest realitza. Així mateix, entre altres aspectes i amb relació a la publicitat
de les actuacions del Síndic a través dels mitjans de comunicació i altres vies
que consideri adequades, l’Agència ha recomanat que, tot i que
l’Avantprojecte de llei conté les previsions legals exigides per la LOPD per
emparar aquesta publicitat de dades personals, es concretin tant com sigui
possible els pressupòsits materials de limitació del dret a la protecció de
dades personals que habilitarien per a la publicació de dades personals, per
tal d’evitar una indeterminació sobre els paràmetres a tenir en compte a l’hora
d’adoptar aquesta decisió. 

També mereixen una menció especial els informes fets per l’Agència durant
aquest any 2008 realtius a les diverses disposicions normatives que s’han ela-
borat en el desplegament de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge. Han estat objecte d’informe de l’Agència: el Projecte de decret
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pel qual es crea el Registre d’empreses acreditades de Catalunya per inter-
venir en el procés de contractació en el sector de la construcció; el Projecte
de decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre de sol·licitants d’habi-
tatges amb protecció oficial a Catalunya; el Projecte de decret pel qual es
crea el Registre d’homologació d’agents immobiliaris; el Projecte de decret
pel qual es regula la inscripció en el Registre de constructors d’habitatges;
la Proposta d’ordre per la qual es regulen les prestacions permanents per al
pagament del lloguer; la Proposta d’ordre de regulació de les prestacions
econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer o de quotes
d’amortització hipotecària en situacions especials; i el Projecte de reglament
del Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial a Barcelona. 

Com a consideració comuna per a tots aquests textos normatius, l’Agència
ha valorat positivament les referències a la normativa de protecció de dades
personals que s’han fet al llarg dels articulats en la majoria de casos, si bé
ha formulat algunes observacions sobre l’articulat i, si escau, sobre els fitxers
de dades de caràcter personal que s’hagin de crear.

Així mateix, escau assenyalar l’informe fet per l’Agència relatiu al Projecte de
decret pel qual es crea el Registre d’empreses sancionades per infraccions
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per
a la seva publicació. La finalitat d’aquest projecte és donar publicitat, mitjan-
çant el web corporatiu i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en
endavant, DOGC), a les resolucions sancionadores imposades a empreses
que hagin comès infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos
laborals i, alhora, estableix la creació del Registre en què s’han d’inscriure
les dades corresponents a les resolucions sancionadores publicades. 

Un cop confirmada l’aplicació de la normativa en protecció de dades perso-
nals a aquest projecte i amb relació a les dades personals que són objecte
de publicació, l’Agència ha insistit en la importància de tenir en compte els
principis de qualitat de les dades i de consentiment que la LOPD estableix
en els articles 4 i 6, respectivament, sobretot, si les dades que es pretenen
publicar fan referència a sancions. Així mateix, atès que la publicació de
dades es considera una cessió o comunicació de dades, l’Agència insisteix
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que, en els termes establerts en l’article 11 de la LOPD, el règim de publici-
tat sempre s’ha de preveure en una llei o norma amb rang de llei, circums-
tància que no concorria en el cas analitzat.

En aquest cas, davant la previsió de publicar les resolucions sancionadores
al DOGC, l’Agència, tenint en compte que aquest butlletí té consideració de
font d’accés públic (article 3.j de la LOPD) i que la Llei 2/2007, de 5 de juny,
del DOGC, el consagra com a servei públic universal i gratuït, lliurement
accessible per Internet a tota la ciutadania mitjançant l’edició en suport digi-
tal, recorda que la informació que s’hi inclou pot ser consultada i tractada per
qualsevol persona i, per tant, insisteix que en cap cas la publicació al DOGC
no ha de suposar una eliminació de les garanties per a les dades personals
de les persones que es poden veure afectades per les infraccions en matè-
ria de riscos laborals. Per aquest motiu, l’Agència recomana preveure l’adop-
ció de la mesura descrita en la mateixa llei del DOGC, en l’article 3.4, és a
dir, que la mateixa entitat gestora del Diari limiti l’accés a les dades de caràc-
ter estrictament personal, a sol·licitud de l’òrgan competent, un cop hagi
transcorregut el termini d’exposició pública determinat per la norma que n’e-
xigeix la publicació. En aquest cas, com que no es preveia cap previsió pel
que fa a aquest termini, l’Agència ha recomanat valorar la possibilitat d’esta-
blir el mateix termini fixat per a la cancel·lació de dades registrals com a límit
temporal a l’exposició pública de les resolucions sancionadores. 

En darrer terme, cal destacar d’una manera molt especial les actuacions
dutes a terme amb relació a diversos projectes normatius que tenen per
objecte la regulació de la implantació dels serveis d’Administració electrò-
nica.

Ens referim, en primer lloc, a l’informe relatiu al Projecte de decret per a l’im-
puls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la
Generalitat. Aquest projecte recull el dret de la ciutadania a relacionar-se
amb les administracions públiques per mitjans electrònics, i regula els aspec-
tes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en aquestes
relacions i en l’activitat administrativa en general. Així, estableix el règim jurí-
dic de la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Administració de
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la Generalitat, les mesures d’ordenació, impuls i desenvolupament dels ser-
veis electrònics, l’impuls a la interoperabilitat, la regulació de la seu electrò-
nica i l’aplicació dels mitjans electrònics en l’àmbit del procediment adminis-
tratiu. 

El compliment de bona part dels objectius descrits ha de comportar un trac-
tament d’informació de tipus divers i, en tot allò que afecta les dades relati-
ves a persones físiques identificades o identificables, l’Agència recorda que
cal aplicar la normativa de protecció de dades personals. 

En l’estudi d’aquest projecte de decret s’ha fet patent la necessitat de fer
compatible el tractament d’informacions personals a través de mitjans elec-
trònics, amb les exigències del dret fonamental a la protecció de dades de
caràcter personal. En aquest sentit, l’Agència ha valorat positivament algu-
nes de les previsions contingudes en el Projecte: les referències al principi
de proporcionalitat, que cal tenir sempre present en l’avaluació dels tracta-
ments de dades per tal que siguin legítims; la necessitat d’incloure el sistema
d’avaluació de l’impacte sobre la privacitat; la referència a la necessitat d’es-
pecificar la seguretat de l’aplicació en els programes i les aplicacions que
donen suport a la tramitació electrònica; l’observança de la normativa de pro-
tecció de dades relativa al tractament de dades i documents; la necessitat
d’obtenir el consentiment de la persona titular de les dades personals o de
la persona interessada per a l’accés telemàtic a les dades o els documents;
la garantia de la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades en els con-
venis o acords que se signaran amb òrgans, administracions públiques i ins-
titucions; la garantia, en totes les comunicacions de dades, de la identitat de
l’òrgan o de la persona sol·licitant, la disponibilitat, la identificació de la fina-
litat, la confidencialitat, la integritat i el no-repudi de les dades, entre d’altres,
en els termes previstos en la legislació sobre protecció de dades de caràc-
ter personal; o, finalment, la referència que la informació que es divulgui a
través d’Internet ha de ser exacta, actualitzada i comprensible, i que
l’Administració de la Generalitat s’ha de configurar com a responsable de la
veracitat d’aquesta informació, de manera que es dóna un relleu important a
un dels principis bàsics en protecció de dades, el principi de qualitat (article
4 de la LOPD).
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Tot i aquestes valoracions, l’Agència ha fet algunes consideracions que cal
introduir en el text del projecte: amb relació a la referència al principi de pro-
porcionalitat, l’Agència ha recordat que la seva aplicabilitat no es limita a la
determinació de les garanties i les mesures de seguretat, sinó que també és
d’aplicació en el moment de la recollida de les dades o de la determinació
dels tractaments que es vulguin dur a terme, així com que aquest principi no
és l’únic que cal tenir en compte des del punt de vista de la protecció de
dades. Juntament amb el principi de qualitat de les dades i el principi de fina-
litat, la LOPD també fa esment del deure d’informació en la recollida de les
dades, del principi del consentiment del titular, com també del règim gene-
ral de comunicacions, del deure de secret o de la seguretat de les dades.
Quant a la referència a la introducció d’un sistema d’avaluació de l’impacte
sobre la privacitat, l’Agència ha fet avinent que tot i que s’ha previst la neces-
sitat d’establir el sistema d’avaluació, caldria concretar la forma i el moment
en què s’ha de dur a terme. En aquest sentit, l’Agència suggereix que seria
bo incloure una previsió específica per tal que quedi clar que, quan s’implan-
tin determinats procediments, serveis o tràmits electrònics, caldrà procedir a
fer la valoració d’impacte en les dades personals i la privacitat de les perso-
nes afectades. Pel que fa al règim de comunicació de dades personals,
l’Agència insisteix a fer una menció específica del principi de consentiment,
i recomana fer servir com a referent allò que disposa l’article 6.2.b de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics;
això és, el dret de la ciutadania, en la seva relació amb les administracions
públiques per mitjans electrònics, de no aportar dades i documents que
tenen les administracions, les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per
recollir aquesta informació sempre que tinguin el consentiment de les perso-
nes interessades en els termes de la LOPD. En relació a les publicacions d’in-
formació en les seus electròniques de les institucions i organismes públics,
l’Agència insisteix a tenir en compte les consideracions que es fan en aquest
sentit en la Recomanació 1/2008, de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter perso-
nal a través d’Internet, a la qual ens referirem més endavant de manera espe-
cífica. Finalment, l’Agència recorda la importància d’incloure una referència
explícita als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, fent avinent
que atès que la normativa de protecció de dades personals preveu la implan-
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tació de procediments àgils i gratuïts per a l’exercici dels drets, seria perti-
nent afegir una previsió relativa a la possibilitat d’exercir per via electrònica
aquests drets. 

D’altra banda, tot i que no ha estat objecte encara d’informe per l’Agència,
s’ha de destacar que en aquest àmbit de la regulació del desplegament de
l’Administració electrònica a Catalunya, l’Agència ha participat activament en
el grup de treball creat per a l’elaboració d’un esborrany de projecte de llei
d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya.

3.2.1.2. Consultes jurídiques

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

Cal tenir en compte que les consultes es formulen amb relació a supòsits con-
crets, i que l’Agència examina els casos plantejats sempre tenint en compte
les circumstàncies pertinents en cada cas. Les conclusions a què s’arriba en
cada supòsit responen, per tant, també, a les circumstàncies concretes plan-
tejades en cada cas. Els dictàmens emesos en resposta a aquestes consul-
tes es poden consultar en els annexos d’aquesta memòria, i estan disponi-
bles també a la pàgina web de l’Agència (www.apd.cat).

Precisament, la publicació dels dictàmens a la pàgina web de l’Agència, amb
la col·laboració dels serveis tècnics de l’Agència, s’ha millorat durant aquest
any 2008 gràcies a la utilització d’una nova aplicació que permet accedir a
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tots els dictàmens, amb un breu resum de cadascun, a través d’un sistema
de cerca per descriptors, per data o mitjançant un text lliure.

En termes generals les consultes adreçades a l’Agència durant l’any 2008
han consistit en els supòsits que, de manera resumida, s’exposen a continua-
ció, classificats segons la problemàtica que plantegen des de la perspectiva
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

DICTÀMENS EMESOS SEGONS ENTITATS QUE HAN FORMULAT LA CONSULTA

Difusió d’informació diversa a Internet i a pàgines web d’administracions
públiques. Especial atenció a les actes de sessions del Ple i de la Junta de
Govern, en l’àmbit municipal, així com a d’altres informacions i documents
que contenen dades de caràcter personal

Durant l’any 2008 ha estat especialment rellevant el nombre de consultes for-
mulades amb relació a la difusió de dades personals a través d’Internet i, en con-
cret, a través de pàgines web d’administracions públiques. Pel que fa a aquesta
qüestió, l’Agència ha emès la Recomanació 1/2008, sobre la difusió d’informa-
ció que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet. L’objecte de
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la Recomanació és, precisament, donar pautes d’actuació realtives a la difusió
de dades personals a través de seus electròniques i pàgines web dels òrgans,
els organismes i les entitats sotmesos al control de l’Agència, segons disposa
l’EAC. Es parteix de la base que la difusió d’informació personal a través de
pàgines web de les administracions públiques, tot i no tenir destinataris con-
crets, s’ha d’entendre com una comunicació de dades als efectes del que dis-
posa l’article 11 de la LOPD. Entre altres qüestions, cal tenir en compte les pre-
visions de la normativa sectorial aplicable en cada cas, i les previsions que es
puguin establir, per exemple, en matèria d’informació mediambiental.

En síntesi, podem destacar que en aquestes consultes es pot presentar un
cert conflicte entre el dret d’accés de la ciutadania a la informació i el dret a
la protecció de dades personals, concretat en diferents supòsits, als quals
l’Agència ha donat resposta: 

En l’àmbit municipal, cal partir del fet que la publicació de les actes del Ple i
de la Junta de Govern a la seu electrònica de l’Administració municipal pot
constituir un tractament de dades personals i, per tant, és plenament aplica-
ble la LOPD. Les actes són un document municipal, i l’accés a aquestes actes
s’ha de regir pel règim d’accés a la informació que és en mans de les admi-
nistracions públiques.

Davant la possibilitat de publicar en pàgines web municipals les actes del Ple
de la Corporació que continguin dades personals, si bé és cert que les ses-
sions del Ple són públiques, d’això no es pot desprendre que les actes puguin
ser difoses a la pàgina web. Amb caràcter general, cal una habilitació per a
la difusió o publicació del contingut de les actes que contenen dades perso-
nals. Amb relació amb la publicació de les actes de la Junta de Govern, cal
recordar que aquestes sessions no són públiques i que només hi poden
accedir persones legitimades d’acord amb la legislació aplicable (Llei
30/1992, de 22 de novembre, de règim jurídic i de procediment administra-
tiu comú, en endavant, Llei 30/92). 

Cal distingir, doncs, el règim de publicitat dels acords adoptats pel Ple o la
Junta de Govern, del règim de publicitat de les actes de les sessions d’a-
quests òrgans, de manera que la previsió legal de la publicació d’un deter-
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minat tipus d’acord no habilita per ell mateix la difusió del contingut de les
actes del Ple o la Junta de Govern en què es va adoptar l’acord en qüestió.

Pel que fa a la difusió de la llista de persones admeses en procediments
selectius en una administració local en butlletins oficials, l’Agència ha posat
de manifest que és possible, sempre que la convocatòria ho prevegi i la difu-
sió es limiti a les dades estrictament necessàries.

Un altre cas que s’ha plantejat fa referència al Registre d’interessos munici-
pal, relatiu a la declaració de causes d’incompatibilitat i activitats que propor-
cionen ingressos, i a la declaració sobre béns i drets patrimonials. Amb
caràcter general, cal partir de la base que, tot i que determinades dades per-
sonals es tracten en registres configurats legalment com a públics, això no
ha d’implicar un automatisme respecte de la difusió d’aquestes dades. En
línia amb el que s’ha apuntat en altres casos, es considera que si no hi ha
una norma amb rang de llei que habiliti amb caràcter general la publicació
de dades a través d’un butlletí municipal, publicar aquestes dades sense tenir
el consentiment de la persona interessada pot ser contrari a la LOPD.
Aquesta consideració es fa sens perjudici dels supòsits expressament pre-
vistos a favor dels membres de la corporació o de terceres persones que
acrediten un interès legítim i directe, que sí que poden conèixer la informa-
ció, tal com disposa la normativa sectorial aplicable. 

Fora de l’àmbit municipal, també s’han plantejat consultes, com ara la relativa
a la possible difusió d’un conveni amb dades personals diferents de les de les
persones que el signen. En aquest cas, l’Agència ha considerat que només es
pot publicar si hi ha una cobertura legal específica i sempre que no hi hagi cap
altre mitjà més respectuós amb el dret a la protecció de dades personals.

Valoració de la possibilitat que l’obtenció dels serveis d’una eina informàtica
determinada pugui suposar una vulneració de la legislació de protecció de
dades

Es fa esment a continuació d’una consulta relativa a l’obtenció dels serveis
de Google Analytics per part d’una administració pública. L’Agència consi-
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dera, vista la informació continguda en les clàusules de confidencialitat de
l’empresa, que la informació tractada i recollida per aquesta empresa pot
contenir dades personals, protegides, per tant, per la LOPD. En concret, es
desprèn que els servidors d’aquesta empresa podrien recollir diverses dades
de l’accés dels usuaris al web de l’administració consultant, entre d’altres, l’a-
dreça IP (codi associat a l’ordinador des del qual accedeix l’usuari). Pel que
fa a l’adreça IP, si bé no se li pot atribuir, si la considerem de manera aïllada,
la condició de dada personal, sí que s’ha de considerar com a tal en tots els
casos en què pot fer identificable una persona física determinada. 

Doncs bé, l’Agència ha posat de manifest en aquest cas que, vista la formu-
lació general i inconcreta de la clàusula de confidencialitat, l’Administració ha
de posar una atenció especial al compliment dels principis i les obligacions
de la LOPD. En concret, pel que fa a la informació que l’Administració ha de
donar en el seu web corporatiu, sobre les condicions d’utilització d’aquesta
eina informàtica.

Exercici del dret d’accés per part de regidors dels ajuntaments a
determinades informacions que contenen dades de caràcter personal

L’Agència ha rebut durant l’any 2008, com en anys anteriors, diverses con-
sultes relacionades amb el dret d’accés dels regidors a informació munici-
pal. Com a premissa, cal dir que si en la informació en qüestió es contenen
dades de caràcter personal, és a dir, qualsevol informació que fa identificada
o identificable una persona física, és plenament aplicable la legislació de pro-
tecció de dades personals, principalment, la LOPD.

Com s’ha fet avinent en ocasions anteriors, cal posar en relació el dret d’ac-
cés específic que la normativa sectorial aplicable (Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en endavant, Llei 7/1985) atorga als
regidors, per a l’exercici de les funcions que els corresponen, i el dret a la
protecció de dades de caràcter personal. La concurrència d’ambdós drets
fa necessària, especialment, l’aplicació del principi de qualitat (article 4 de
la LOPD), i ponderar si l’accés dels regidors, en tant que part integrant del
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consistori, és necessari per al desenvolupament de les seves funcions, i qui-
nes són, en concret, les dades personals a les quals han de poder accedir. 

A tall d’exemple, pel que fa a les dades del contracte del personal fix o tem-
poral de l’ajuntament, no sembla necessari l’accés dels regidors a algunes
dades determinades, com ara les d’antiguitat o durada del contracte, identi-
ficant cada treballador. En aquests casos podria ser suficient oferir aquesta
informació vinculant-la només al lloc de treball i no a persones concretes.
També podria ser pertinent oferir accés a la informació de manera anonimit-
zada, per tal que no s’identifiquin persones concretes.

En un altre cas es va demanar accés als números de telèfon de serveis de
tarifació addicional, amb relació als telèfons mòbils utilitzats pels components
de l’equip de govern municipal. Cal tenir present el dret específic dels regi-
dors a accedir a determinada informació per a l’exercici de les seves funcions
legítimes, com ara el control i la fiscalització de despeses, funcions que
podrien justificar l’accés a determinada informació. També cal considerar que
els números de telèfon en qüestió poden constituir dades personals, i que tant
els usuaris dels telèfons com les persones físiques titulars dels números als
quals es truca podrien ser afectats. També cal tenir en compte que la infor-
mació sobre els números de telèfon, unida a altres informacions, podria gene-
rar un perfil de característiques personals socials o de comportament dels
usuaris que utilitzen els telèfons, qüestió que fa necessari un especial exer-
cici de ponderació. L’Agència recomana en aquest cas valorar diferents
opcions per donar la suficient informació sobre la tipologia o codi dels núme-
ros de telèfon sense identificar la persona física concreta titular del telèfon.

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’arti-
cle 10 de la LOPD i de la normativa sectorial aplicable.

L’Agència també ha considerat, en aquests casos, que tot i que la normativa
sectorial no preveu que els regidors hagin de justificar les seves peticions
d’informació, si la sol·licitud d’informació que conté dades personals es con-
creta, tant com sigui possible, amb relació al desenvolupament de les seves
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funcions, això pot facilitar la ponderació que cal dur a terme a l’hora de valo-
rar la pertinència de l’accés a les dades.

Usos del padró municipal i comunicació de dades del padró per al
compliment de diverses finalitats

Durant l’any 2008 l’Agència ha valorat diversos casos relatius a la utilització
de les dades incloses en el padró municipal d’habitants, i també a la legiti-
mitat de comunicar dades del padró a terceres persones que sol·liciten deter-
minades dades.

En concret, es planteja l’accés d’una regidoria d’educació d’un ajuntament a
dades del padró municipal, per al compliment d’una finalitat relacionada amb
les seves competències, com és la difusió d’un programa de formació. Atès
que el padró és una base de dades de caràcter personal, li és d’aplicació la
LOPD. Els principis de la LOPD, en connexió amb la normativa sectorial apli-
cable (Llei 7/1985 i Reial decret 2568/1986, que aprova el Reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals), que regula l’accés
a informació que és en mans dels serveis de la corporació a favor dels mem-
bres de la mateixa corporació, legitimen l’accés a les dades en aquest cas.

Amb relació a l’accés a les dades del padró, s’ha demanat el parer de
l’Agència respecte la possibilitat d’instal·lar caixers electrònics per obtenir
volants d’empadronament. L’Agència considera que aquesta possibilitat s’a-
justa a la normativa de protecció de dades, sempre que es garanteixi el com-
pliment de les mesures de seguretat exigibles. En aquest cas és especial-
ment rellevant implantar un sistema d’identificació i autenticació suficient i
ajustat a la normativa aplicable, com ara la utilització de sistemes basats en
el DNI electrònic o altres sistemes de signatura electrònica avançada.

Tractament de dades de caràcter personal en l’àmbit educatiu i universitari,
amb diverses finalitats 

Arran de consultes plantejades en el context educatiu, l’Agència ha posat de
manifest la importància de fomentar un ús responsable de les noves tecno-
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logies entre els menors i adolescents, i la conveniència que es tingui en
compte la formació en matèria dels drets fonamentals i llibertats públiques
que reconeix la Constitució espanyola i en especial en matèria de privacitat
i protecció de dades personals. 

També s’ha recordat el règim aplicable als fluxos informatius en l’àmbit d’e-
ducació. Per exemple, es va plantejar la possibilitat que una administració
pública catalana, que no exerceix directament competències en l’àmbit edu-
catiu, comuniqués dades personals a una conselleria d’educació d’una altra
comunitat autònoma. Cal tenir present el règim general aplicable a la cessió
o comunicació de dades entre administracions públiques (article 21 de la
LOPD), ja que s’exigeix el requisit d’identitat de competències o matèries per
poder comunicar dades personals sense el consentiment del titular. 

En l’àmbit universitari, també s’ha sol·licitat el parer de l’Agència amb relació
als fluxos informatius que es generen en diverses situacions:

D’una banda i pel que fa a estudis duts a terme per les universitats, en prin-
cipi és legítima la comunicació de dades sense el consentiment de la per-
sona interessada, quan la cessió es produeix entre administracions públiques
i si el tractament es deu a finalitats històriques, estadístiques o científiques.
L’Agència també recorda, en aquests casos, la possibilitat de tractar la infor-
mació personal de manera anonimitzada o desagregada, si escau, com
també la necessitat de respectar el deure de secret (article 10 de la LOPD)
quan es tracten les dades per a la realització d’estudis. D’altra banda i pel
que fa als fluxos informatius que es poden donar entre una universitat i un
col·legi professional amb relació a dades personals dels professors
col·legiats, s’ha tingut en compte la competència de la universitat per contro-
lar el compliment de la normativa sobre incompatibilitats, per tal de valorar la
pertinència del seu accés a dades d’aquests professors.

Tractament de dades dels treballadors. Especial atenció a dades del cens
electoral i a l’accés a dades personals per part de representants sindicals

Una qüestió que ha generat diverses consultes a l’Agència fa referència al trac-
tament de dades personals en l’àmbit laboral. Les cessions de dades dels tre-
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balladors, ja sigui amb consentiment de la persona afectada o amb habilitació
legal, entre d’altres, estan sotmeses al fet que la finalitat pretesa sigui legítima. 

En aquestes cessions de dades, també cal tenir en compte el principi de qua-
litat (article 4 de la LOPD), de manera que les dades cedides han de ser les
necessàries, estrictament, per al compliment de la finalitat legítima. Si bé és
cert que la gestió de personal comporta la cessió de dades dels treballadors,
per exemple, a favor de determinats ens competents en matèria laboral per
controlar situacions d’incapacitat laboral, caldrà veure quines són les dades
que, aplicant la normativa sectorial, és previst de tractar en el context d’a-
questa o d’altres finalitats.

Pel que fa als representants dels treballadors amb representació sindical i
amb relació al principi de qualitat esmentat, és clar que la normativa atribueix
a aquests representants un dret d’accés a determinades dades personals
que consten en les resolucions de nomenament de personal funcionari. Ara
bé, a banda de les dades previstes en la normativa corresponent, els acces-
sos a altres dades s’han de produir per al compliment de funcions sindicals,
bé amb el consentiment del treballador/ra o, si la finalitat no s’ha de veure
desvirtuada, anonimitzant prèviament les dades. 

Una altra situació en què és necessari tractar dades dels treballadors es dóna
amb la celebració d’eleccions als òrgans de representació dels treballadors a les
administracions públiques. En aquests casos, és legítim tractar determinades
dades personals (nom i cognoms, el DNI o NIF, la data de naixement i l’antigui-
tat dels treballadors) als efectes oportuns. Ara bé, l’Agència ha puntualitzat que
la publicació d’algunes d’aquestes dades al tauler d’anuncis de la unitat electo-
ral corresponent, podria contravenir la LOPD, ja que poden no ser necessàries
per al compliment de la finalitat primera de la publicació de les llistes d’electors,
que només és saber si un funcionari/ària té la consideració d’elector/ra o no.

Aplicació dels principis i de les previsions de la normativa de protecció de
dades personals en diversos supòsits

L’Agència ha tingut ocasió, en bona part dels seus dictàmens, de referir-se a
l’aplicació dels principis i les garanties previstos en la LOPD. En funció de les
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particularitats de cada consulta, cal fer una incidència més gran en determi-
nades qüestions, com ara el principi de qualitat, la necessitat d’assegurar la
proporcionalitat en el tractament de dades, la necessitat de constatar la fina-
litat legítima d’un tractament o la d’assegurar el compliment de les mesures
de seguretat adients, entre d’altres. Un altre aspecte que s’ha hagut de remar-
car diverses vegades és la necessitat de procedir a la creació dels corres-
ponents fitxers de dades i d’inscriure els fitxers en el Registre de Protecció
de Dades de Catalunya. 

Respecte del deure d’informació (article 5 de la LOPD), s’ha posat de mani-
fest en diverses ocasions que el seu compliment correcte afecta directament
la possibilitat que la ciutadania pugui exercir amb garanties els drets d’ac-
cés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO). Arran d’una consulta,
s’ha estudiat la necessitat d’incloure un avís relatiu a l’enregistrament de tru-
cades telefòniques per la policia local. Tenint en compte les previsions de l’ar-
ticle 24.1 de la LOPD, es considera que només es pot excepcionar el com-
pliment d’aquest deure si la finalitat és exercir les funcions del cos de policia
local, directament i concretament vinculades amb la seguretat pública o la
persecució d’infraccions penals. 

L’Agència també ha tingut ocasió de tractar, en diverses consultes, el contin-
gut i les previsions del RLOPD. En concret, s’ha fet esment en diversos casos
a les previsions de l’article 2 del RLOPD, amb relació al tractament de dades
de persones jurídiques i als anomenats «directoris d’empresa» (article 2.2 del
RLOPD), com també amb relació a les dades relatives a empresaris indivi-
duals (article 2.3 del RLOPD).

En síntesi, cal tenir en compte que, tal com es dedueix del RLOPD, a les
dades de persones jurídiques (i per tant, per exemple, les dades d’empre-
ses sota forma de persona jurídica) no se’ls aplica la legislació de protecció
de dades. Pel que fa a les dades relatives a empresaris individuals, quan fan
referència a aquests en la seva condició de comerciants, industrials o navi-
liers, s’entenen excloses del règim d’aplicació de la normativa de protecció
de dades personals. En aquest sentit, l’Agència ha considerat que la inter-
pretació que es faci de l’article 2.3 del RLOPD no ha de contradir el que es
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desprèn de la mateixa LOPD, i que cal interpretar restrictivament aquesta pre-
visió. Atès que l’article 2.3 del RLOPD vincula l’exclusió de l’aplicació de la
protecció de dades al fet que les dades de l’empresari individual s’utilitzin en
un context estrictament professional, caldrà en cada cas ponderar si les
dades poden ser posteriorment utilitzades fora d’aquest context. Així, si les
dades s’utilitzen per conèixer informació sobre el mateix subjecte organitzat
sota forma d’empresa, cal advertir de l’aplicació de la normativa de protec-
ció de dades en aquest cas.

Pel que fa a les consultes relatives al tractament de dades pròpies dels ano-
menats directoris d’empresa, l’Agència ha remarcat que, d’acord amb l’arti-
cle 2.2 del RLOPD, aquest Reglament no és aplicable als fitxers que es limi-
ten a incorporar dades de persones físiques que presten serveis en persones
jurídiques. Ara bé, aquest article 2.2 recull una llista tancada de dades per-
sonals (nom i cognoms, funcions o llocs de treball, adreça postal, electrònica,
telèfon i número de fax professionals). Per tant, qualsevol tractament d’altres
dades, fora de les d’aquesta llista tancada, suposa la plena aplicació de la
normativa de protecció de dades. 

3.2.1.3. Grup de coordinació d’assessories jurídiques

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

Durant l’any 2008, s’han dut a terme tres reunions de coordinació en què
s’han tractat diverses qüestions en matèria de protecció de dades que, per
la seva complexitat o per la seva actualitat, requereixen una anàlisi coordi-
nada de les diferents assessories. En concret, durant aquest any 2008 cal
destacar les sessions dedicades de manera monogràfica al nou RLOPD, com
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també a la videovigilància o l’anàlisi de la naturalesa pública o privada dels
fitxers de determinades entitats. 

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

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

Una altra de les funcions que duu a terme l’Assessoria Jurídica és la repre-
sentació i la defensa de l’Agència davant els òrgans jurisdiccionals. Per a
l’exercici d’aquesta funció, disposa de la col·laboració del Servei de
Notificacions del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

Durant l’any 2008 han entrat un total de 4 recursos contenciosos contra reso-
lucions de l’Agència. D’aquests, 1 ha estat contra una resolució de declara-
ció d’infracció per part d’administracions públiques, 2 en matèria de tutela de
drets i 1 altre en matèria de gestió de personal. 

Durant aquest any 2008 també s’han obtingut diversos pronunciaments judi-
cials amb relació a l’activitat de l’Agència: 2 de caràcter favorable i 3 de des-
favorables.

Pel que fa a les sentències favorables, la primera és un supòsit en el qual es
va acordar la inadmissió del recurs contenciós, i que actualment està pen-
dent d’apel·lació; i la segona, que ja és ferma, és relativa a un supòsit de
declaració d’una infracció per haver publicat sentències judicials a un pàgina
web sense haver-les anonimitzades correctament. 

Els tres pronunciaments desfavorables han anul·lat sengles resolucions de
declaració d’infracció d’administracions públiques, amb relació a la utilitza-
ció de dades de la història clínica de pacients de diversos centres hospita-
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laris de la xarxa pública per dur a terme un estudi lingüístic. Aquestes tres
sentències no són fermes, perquè estan pendents de resolució els respec-
tius recursos d’apel·lació interposats per l’Agència.

Pel que fa a aquests pronunciaments, cal dir que les tres sentències, si bé
reconeixen l’existència de la infracció declarada en la resolució impugnada,
conclouen, recollint en aquest sentit el pronunciament de la Sentència de 27
de febrer de 2007 de l’Audiència Nacional, dictada en relació amb uns fets
anàlegs però respecte dels quals l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades havia imposat una sanció de caràcter econòmic, la manca de culpa-
bilitat dels centres hospitalaris per haver actuat en la confiança que la seva
actuació s’ajustava a dret.

S’han presentat davant l’Agència un total de 15 recursos administratius.
D’aquests, 4 s’han interposat contra resolucions d’arxiu de procediments san-
cionadors, 6 contra resolucions sancionadores, 4 contra resolucions en matè-
ria de tutela de drets i 1 en matèria de gestió de personal. Dels 15 recursos,
9 han estat desestimats i 6 inadmesos.

3.2.1.5. Elaboració de projectes de disposicions

Durant l’any 2008 s’han elaborat diversos projectes de disposicions de dife-
rent naturalesa: la Recomanació 1/2008, de 15 d’abril, sobre la difusió d’in-
formació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet (s’ad-
junta com a annex a aquesta memòria), el Projecte d’instrucció sobre el
tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància, i l’esborrany d’Avantprojecte de llei de l’Autoritat de Protecció
de Dades de Catalunya. 

Recomanació 1/2008 sobre la difusió d’informació que contingui dades de
caràcter personal a través d’Internet

La creixent difusió de tot tipus d’informació a través de mitjans electrònics,
fonamentalment a través d’Internet, en la mesura que pot contenir informació

Memòria d’actuacions

64

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



relativa a les persones físiques, afecta el dret fonamental a la protecció de
dades. 

El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal es configura
en l’article 18.4 de la Constitució espanyola i en l’article 31 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, com a dret a l’autodeterminació informativa (STC
292/2000), i es desenvolupa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquest dret implica
que la ciutadania ha de poder saber i tenir control sobre qui utilitza les seves
dades de caràcter personal, per a quina finalitat i a qui es faciliten aquestes
dades, entre altres circumstàncies. Dins l’àmbit europeu, és rellevant fer
esment del Conveni 108 del Consell d’Europa, i de l’informe explicatiu d’a-
quest conveni, segons el qual el «poder de la informació» comporta la res-
ponsabilitat social dels usuaris de les dades en el sector públic i privat. Així
mateix, cal fer esment de les directives de la Unió Europea que afecten la pro-
tecció de dades, principalment, la Directiva 95/46/CE i algunes decisions
jurisprudencials d’especial rellevància com ara la Sentència del Tribunal de
Drets Humans d’Estrasburg, Peck contra el Regne Unit, de 28 de gener de
2003, amb relació a l’aplicació de l’article 8 del Conveni europeu dels drets
humans (en endavant, CEDH), o la Sentència del Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees, de 6 de novembre de 2003 (cas Lindqvist). 

Tenint en compte, a més, el caràcter d’administració pública o, si més no, la
vinculació amb l’exercici de funcions públiques de les entitats sotmeses a
l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, ens trobem
que el dret a la protecció de dades personals conflueix amb un altre dret: el
dret d’accés a la informació, reconegut en l’article 105 de la Constitució
espanyola i desenvolupat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i en altres disposicions de caràcter sectorial. A Catalunya, a més, l’EAC con-
creta el dret d’accés de la ciutadania a la informació en matèries de gran
repercussió en la vida ciutadana, com ara els drets i deures amb relació al
medi ambient (article 27.3), els drets en l’àmbit de la salut (article 23.3) o els
drets d’accés als serveis públics i a una bona administració (article 30).
Aquest darrer podria incloure l’accés a la informació necessària en relació
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amb aquests serveis públics, com a mesura de transparència adminis-
trativa.

Des del punt de vista de la protecció de dades de caràcter personal, l’apa-
rició de problemes derivats de la utilització d’Internet per a la difusió d’infor-
mació conflueix encara amb dos elements més: d’una banda, l’aprovació de
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics; i d’altra banda, l’aprovació de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, que ha comportat que a partir del dia
30 de juny de 2007 l’edició digital del DOGC sigui l’única versió amb caràc-
ter oficial. 

La confluència de tots aquests elements ha aconsellat l’elaboració d’una
recomanació adreçada a les administracions públiques de Catalunya i a la
resta de les entitats sotmeses a l’àmbit competencial de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, amb la finalitat de recollir i sistematitzar els principis
i les obligacions establertes per la normativa de protecció de dades amb rela-
ció a aquesta qüestió, i també oferir pautes d’actuació en el procés de presa
de decisions que impliquin la publicació a Internet d’informació que contin-
gui dades de caràcter personal. 

La implantació de l’Administració electrònica té certament moltes altres impli-
cacions per a la protecció de dades de caràcter personal que de ben segur
requeriran una atenció específica en els propers mesos, però en aquesta pri-
mera fase de desplegament de l’Administració electrònica, la difusió d’infor-
mació a través de les pàgines web de les administracions és l’aspecte que
ha generat més problemes des del punt de vista de la protecció de dades
de caràcter personal. 

La Recomanació no pretén innovar l’ordenament jurídic, ni tan sols ser un
recull exhaustiu de tota la normativa de protecció de dades, ni molt menys
de tota la normativa sectorial que pot tenir incidència en la difusió dels dife-
rents tipus de dades; només servir com a recordatori i, en la mesura que sigui
possible, d’instrument interpretatiu dels aspectes que resulten més problemà-
tics. Per aquest motiu, després de recordar els principis aplicables més
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importants, s’analitzen els problemes que, a partir de l’experiència de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, s’han detectat en la difusió de
dades feta per les entitats incloses en l’àmbit d’actuació d’aquesta agència,
amb un èmfasi especial, i amb un capítol específic, en la publicació de dades
a través dels diaris oficials electrònics. 

Ara bé, en el tema que ens ocupa, el dret a la protecció de dades de caràc-
ter personal conflueix també amb altres drets fonamentals, en concret amb
els drets reconeguts en l’article 20 de la Constitució espanyola: la llibertat
d’expressió i la llibertat d’informació. Les recomanacions incloses en aquest
document es formulen amb la intenció d’oferir un marc plenament garantista
del dret a la protecció de dades, però això no obsta perquè, quan en un supò-
sit concret aquest dret pugui entrar en conflicte amb un altre dret fonamen-
tal, s’hagin de ponderar els diferents drets concurrents a fi de trobar la solu-
ció que permeti, al màxim possible, la satisfacció dels interessos implicats
sense haver de sacrificar necessàriament el contingut essencial d’un dret
fonamental en favor de l’altre.

En qualsevol cas, i atès el caràcter canviant de la tecnologia i en conseqüèn-
cia de la matèria objecte d’aquesta iniciativa, la Recomanació no es concep
com a quelcom estàtic, sinó més aviat com una eina dinàmica l’aplicació de
la qual ha d’estar sotmesa, per la mateixa Agència Catalana de Protecció de
Dades, a un procés continu de verificació, per tal de comprovar els resultats
de la seva aplicació i adequar les previsions que s’hi contenen als nous pro-
blemes que es puguin plantejar.

Projecte d’instrucció sobre el tractament de dades de caràcter personal
mitjançant càmeres amb fins de videovigilància

La proliferació de dispositius de videovigilància en diferents àmbits, no tan
sols amb fins de seguretat, pública o privada, sinó també amb altres finali-
tats —com ara la regulació i el control del trànsit, el control en l’àmbit laboral
o el control del normal funcionament de determinats serveis públics—, junta-
ment amb l’evolució dels mitjans tècnics de captació, amb possibilitats d’i-
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dentificació, manipulació o difusió de gran abast i amb costos econòmics
cada cop menors, ha donat lloc a l’adopció de diferents iniciatives en l’àmbit
internacional. En són exemples el Dictamen 4/2004, d’11 de febrer de 2004,
del Grup de Treball previst en l’article 29 de la Directiva 95/46/CE, relatiu al
tractament de dades personals mitjançant vigilància per videocàmera, la
Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades de l’any 2006
a Londres, o les opinions adoptades en data 17 de març i 2 de juny de 2007
per la Comissió de Venècia en el si del Consell d’Europa, sobre videovigilàn-
cia en espais públics i videovigilància en espais privats, que han posat de
manifest la necessitat d’adequar la utilització d’aquests mitjans de vigilància
a les exigències derivades de la privacitat.

En l’ordenament intern, sens perjudici d’algunes referències aïllades a la con-
sideració de les imatges com a dada de caràcter personal (articles 3.a de la
LOPD i 5.1.f del RLOPD), no hi ha cap regulació específica i sistematitzada
de la videovigilància, llevat dels tractaments de videovigilància fets per les
forces i cossos de seguretat per tal de contribuir a la convivència ciutadana,
la lluita contra la violència, la utilització pacífica de les vies i els espais
públics, com també per a la prevenció de delictes, faltes i infraccions rela-
cionats amb la seguretat pública. La Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per
la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de
seguretat ciutadana en llocs públics, es va desplegar a Catalunya pel Decret
134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la
policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, i l’Ordre de 29
de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals s’informa de l’existèn-
cia de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la Generalitat i les poli-
cies locals de Catalunya en llocs públics.

Com es posa de manifest en els documents esmentats, el tractament de la
imatge i la veu de les persones físiques amb finalitats de vigilància, pot supo-
sar una ingerència en determinats drets fonamentals regulats en el títol I de
la Constitució espanyola, fonamentalment els drets a l’honor, a la intimitat i a
la pròpia imatge i el dret a la protecció de dades de caràcter personal, als
quals s’ha fet esment, però també altres drets com la llibertat de circulació,
el dret a la no-discriminació i, en definitiva, a la mateixa dignitat de la per-
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sona, en els termes que es deriven de l’article 10.1 de la Constitució espan-
yola.

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

L’Agència Catalana, en la seva tasca d’autoritat independent per a la defensa
del dret fonamental a la protecció de dades personals, ha detectat en la seva
pràctica —atenent consultes dels ens i organismes que es troben en el seu
àmbit d’actuació, i a través de la seva tasca inspectora i de registre— que, efec-
tivament, la manca de previsions específiques en la normativa adreçades en
concret al tractament de dades a través de sistemes de videovigilància, feia
necessària una explicació i concreció més importants sobre l’articulació dels
drets ARCO, sobre el compliment del deure d’informació suficient i adequada
als ciutadans, sobre la conservació de les imatges, sobre la inscripció de fitxers
o sobre la ponderació de la pertinença i legitimitat a l’hora d’instal·lar sistemes
de videovigilància, entre d’altres qüestions. El conjunt d’aquestes circumstàn-
cies ha posat de manifest la necessitat de dictar una Instrucció que reculli una
sèrie de mesures que concreten el que estableix la normativa de protecció de
dades, així com altres previsions noves que alhora en faciliten el compliment.

Aquesta instrucció també s’aplica al tractament de veus vinculat a la videovi-
gilància perquè es considera que la utilització de dispositius de captació d’i-
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matge que permeten alhora la captació de veus, cada cop més precisa, mer-
cès a la tecnologia digital, comporta encara un risc més alt per a la privacitat.
Per això, les possibilitats i les condicions d’utilització de sistemes per a la cap-
tació de la veu juntament amb la imatge han de ser encara més restrictives.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta instrucció les càmeres que no
tracten imatges (càmeres falses o càmeres que no permeten identificar per-
sones) o les captacions que es produeixen en circumstàncies molt específi-
ques que aconsellen excloure-les del règim previst en aquesta instrucció
(videoporter o captacions d’imatges per a fins exclusivament periodístics). 

La LOPD (article 2.3.c) fa una remissió a la seva regulació específica en els
tractaments de dades personals procedents d’imatges i sons obtinguts mit-
jançant la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat,
que, com hem vist, disposa d’una normativa específica.

Respecte d’aquest àmbit i en virtut de la remissió que fa l’article 2.2 de la Llei
orgànica 4/1997, de 4 d’agost, la normativa de protecció de dades, i en con-
seqüència també aquesta instrucció, és només d’aplicació a les qüestions
que no es regulin específicament en aquesta normativa, com ara el deure de
crear el fitxer corresponent i notificar-lo al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya en els supòsits que no estiguin sotmesos a inscripció en el regis-
tre previst en aquella normativa específica, l’aplicació de les mesures de
seguretat o l’exercici dels drets de rectificació i oposició.

Òbviament, tots els principis de la normativa de protecció de dades són apli-
cables en matèria de videovigilància, començant pel principi de qualitat o el
principi del consentiment, atès que som davant d’un tractament de dades de
caràcter personal. No obstant això, la instrucció se centra en els principis de
protecció de dades que requereixen una concreció o una explicació més pre-
cisa en matèria de videovigilància, en concret, els principis de legitimitat del
tractament, de finalitat, de proporcionalitat i de conservació de les imatges.

Pel que fa a la legitimitat del tractament, es fa una menció especial al fet que
els sistemes de videovigilància en cap cas no poden obeir o donar lloc a
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pràctiques discriminatòries constitucionalment prohibides. Per tant, la instruc-
ció es fa ressò de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que
a través de les seves sentències ha anat reiterant la prohibició de dur a terme
aquestes pràctiques en segons quins casos. Cal assenyalar les sentències
número 231/1988, 197/1991, 37/1998, 98/2000 i 186/2000, entre d’altres, en
què el Tribunal deixa constància que no solament s’ha de tenir en compte el
lloc on s’instal·len les càmeres, sinó que també hi ha d’haver altres elements
de judici per esbrinar i ponderar en cada cas si aquests mitjans de vigilàn-
cia i control respecten el dret a la intimitat. 

D’altra banda, des del punt de vista del principi de proporcionalitat, la implan-
tació de sistemes de videovigilància es considera una mesura potencialment
intrusiva en els drets de les persones, que només es pot considerar consti-
tucionalment legítima si resulta proporcionada a través d’una triple anàlisi, tal
com es desprèn de la jurisprudència reiterada del Tribunal Constitucional en
matèria de drets fonamentals: necessitat, idoneïtat i caràcter proporcional en
sentit estricte de la mesura, de manera que no es pot assolir la mateixa fina-
litat mitjançant mesures menys intrusives o que comporten menys riscs per
a la ciutadania. No s’ha d’oblidar, en aquest context, la jurisprudència con-
cordant del Tribunal Europeu dels Drets Humans a l’hora de definir el «test
dels límits». Segons aquest tribunal, partint de la base que els drets humans
no són absoluts, tampoc no ho són els límits que es pot imposar als drets.
Així, els límits als drets fonamentals només són legítims quan existeix previ-
sió legal, i constitueix una mesura necessària en una societat democràtica per
assegurar determinats béns jurídics o drets i llibertats mereixedors de pro-
tecció (com es desprèn, en el context que ens ocupa, de l’article 8.2 del
CEDH).

Pel que fa al principi de conservació de les imatges, es preveu amb caràcter
general que sempre que la finalitat no es pugui assolir sense emmagatzemar
les imatges, el termini de conservació ha de ser el necessari per complir la
finalitat, i es recomana que, amb caràcter general, no excedeixi d’un mes.

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

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

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

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

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

En primer lloc, l’excepció de l’obligació d’inscriure captacions d’imatges que
no suposen enregistrament, ja que es considera que en aquest cas hi ha trac-
tament de dades, però no hi ha un veritable «fitxer» susceptible d’inscripció,
als efectes del que disposa la LOPD. A més, en aquests casos la inscripció
fins i tot podria generar una certa confusió en els titulars de les dades a l’hora
d’exercir els seus drets ARCO. 
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En segon lloc, vist el marc normatiu aplicable a la videovigilància en àmbit
policial, ja esmentat, i la tasca duta a terme per les autoritats corresponents
(Secretaria de Seguretat del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació, i Comissió de Control de Dispositius de Vídeovigilància), es
considera que els tractaments de dades sotmesos a inscripció en el Registre
previst en aquella normativa específica no requereixen inscripció en el
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

La Instrucció recull també la necessitat d’acomplir el deure d’informació pre-
vist en l’article 5 de la LOPD. Les característiques especials del tractament
mitjançant càmeres de videovigilància fan necessària l’adaptació de l’obliga-
ció derivada d’aquest article a les condicions en què es produeix la recollida
de les imatges. En aquest sentit, els cartells informatius faciliten el compliment
d’aquest deure d’informació establert en l’article 5 de la LOPD sempre que,
a més d’informar de l’existència de càmeres que capten imatges i, si escau,
també veus, indiquin el lloc o pàgina web on es pot aconseguir de manera
completa la informació indicada en l’article 5 de la LOPD. 

Per tal de facilitar aquesta tasca, a la pàgina web de l’Agència estaran dis-
ponibles els models de cartells informatius: un per al cas que només es cap-
tin imatges i l’altre quan es captin imatges i veus. En aquest darrer cas, es
pretén augmentar la percepció de les persones quan no tan sols se n’enre-
gistra la imatge, sinó també la veu. 

Pel que fa a l’exercici dels drets ARCO, s’ha considerat necessari incloure-hi
algunes especificacions, ja que en aquest context la pràctica posa de mani-
fest que l’exercici d’aquests drets es pot veure modulat. Així, per exemple,
cal acomplir el dret d’accés sense posar en perill els drets d’altres persones;
pel que fa al dret de rectificació, el seu exercici es veu limitat als casos en
què la dada personal, imatge o veu, hagi estat alterada, ja que si no és així
es considera que no procedeix la rectificació. 

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

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

En la Instrucció es diferencien els tractaments amb dispositius que no emprin
tecnologia digital, o que amb posterioritat a la captació siguin incorporats a
suports que no es basin en la tecnologia digital, dels tractaments mitjançant
sistemes digitals de videovigilància.

En els sistemes analògics, tot i que per a la captació i l’enregistrament de la
informació s’utilitzen elements tècnics (càmera i enregistrador de vídeo en
cinta) i, per tant, es pot considerar que hi ha una certa automatització en el
tractament de la informació, en realitat no implica una potència substancial
de processament «extra» de les dades. D’altra banda, l’accés o la custòdia
de la informació enregistrada en cintes presenta més aviat les característi-
ques pròpies d’un tractament manual, tot i que s’hi utilitzen dispositius tèc-
nics. Per tant, en aquest cas sembla més adient aplicar les mesures de segu-
retat previstes per als tractaments no automatitzats.

D’altra banda, en el moment en què la informació s’enregistra en format digi-
tal, tot i que es pot captar amb sistemes analògics, sí que es pot considerar
que el format digital de les imatges suposa que potencialment s’hi afegeixen
funcionalitat i capacitats que impliquen una millora substancial del procés
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d’anàlisi i localització de la informació de caràcter personal que contenen, per
tant els serien clarament aplicables les previsions normatives dels tracta-
ments automatitzats.

D’acord amb això, la Instrucció disposa que quan s’empri tecnologia digital
en el tractament de les imatges i, si escau, veus, són aplicables les mesures
de seguretat previstes per als fitxers i tractaments automatitzats i, en el cas
que no s’empri aquesta tecnologia o només s’utilitzi per a la captació però
posteriorment s’incorporin en suports que no es basin en tecnologia digital,
seran aplicables les mesures previstes pels fitxers i tractaments no automa-
titzats. 

Esborrany d’avantprojecte de Llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de
Catalunya

L’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 ha suposat no
solament el reconeixement exprés, per primer cop en l’àmbit estatutari, del
dret a la protecció de dades, sinó també un reforçament del paper de l’auto-
ritat de control en matèria de protecció de dades, d’una banda, mitjançant
l’aclariment i l’ampliació del seu àmbit d’actuació i, de l’altra, mitjançant el
reforç de la independència de l’autoritat a través de la seva designació par-
lamentària. 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va ser creada per la Llei 5/2002,
de 19 d’abril, i en el marc d’aquesta llei ha vetllat per la garantia del dret a la
protecció de dades en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya
mitjançant l’assessorament, la difusió del dret i l’exercici de les funcions de
control establertes per l’ordenament jurídic.

L’aprovació de l’EAC ha comportat, tanmateix, la necessitat d’adaptar
aquesta llei al nou àmbit d’actuació i al sistema de designació parlamentària
previst en la norma estatutària.

Juntament amb aquestes exigències derivades de l’EAC, i d’altres millores tèc-
niques respecte de la legislació vigent, també és necessari incorporar a la legis-
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lació vigent a Catalunya altres modificacions, com és el cas de la mateixa deno-
minació de l’autoritat, per tal d’evitar la confusió de la seva naturalesa amb el
de les entitats de caràcter instrumental que, sota la denominació d’agències,
han aparegut darrerament en l’àmbit administratiu, i també, com a aspecte inno-
vador en el nostre ordenament, abordar la regulació de les competències de
l’autoritat en matèria d’accés a la informació en poder del sector públic.

Respecte d’aquesta qüestió, l’experiència assolida posa de manifest la difi-
cultat de precisar, en molts casos els límits entre la protecció de dades i l’ac-
cés a la informació. Més aviat sembla, com ja s’ha posat de manifest en les
memòries dels darrers exercicis, que sovint ens trobem davant de dues cares
de la mateixa moneda, atès l’estret lligam entre ambdues qüestions; tot i així,
òbviament, el dret a l’accés a la informació té també altres límits diferents. Per
això, tal com passa en altres països i autoritats subestatals del nostre entorn,
l’atribució de competències en matèria d’accés a la informació a l’autoritat de
protecció de dades, permet donar una resposta suficientment ponderada i
coordinada perquè permeti compatibilitzar ambdós drets a través d’un sis-
tema de mediació voluntària o, en cas de no ser acceptada, mitjançant una
resolució de l’autoritat.

Després de treballar en l’elaboració del text durant el transcurs de l’any 2008,
al mes d’octubre es va presentar un esborrany al Consell Assessor de
Protecció de Dades de Catalunya, que es va debatre en la sessió del mes de
desembre del 2008.

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

El Servei de Consultoria, que va iniciar la seva activitat l’any 2005, està adre-
çat als responsables dels fitxers i tractaments, als encarregats del tractament
d’aquests i a les entitats i consultores que els assessoren, per portar a terme
l’adequació de les seves institucions a la normativa de protecció de dades.

Aquest servei té com objectiu principal donar un suport continu a tots els
projectes d’adequació a la normativa de protecció de dades personals. Es
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pot demanar aquest assessorament en el moment d’iniciar un nou projecte
que tingui un impacte en l’àmbit de protecció de dades, per exemple, la
creació d’una nova base de dades, o en qualsevol altre moment del trac-
tament de dades personals. Així, tenim supòsits de creació d’un servei de
l’Administració en l’àmbit de salut que comporta nous tractaments de
dades, noves comunicacions de dades personals tant entre administra-
cions com a empreses del sector privat, supòsits de tractaments de dades
del padró que requereixen delimitar la legitimitat del tractament, concreció
de les excepcions que regula la normativa de protecció de dades, etcè-
tera.

Aquest servei dóna suport a les institucions al llarg del procés d’adequació
mitjançant reunions periòdiques d’acord amb 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 tipus:

— Adequació a la normativa de protecció de dades personals. En aquest
cas i igual que altres anys, hi ha entitats que inicien el procés d’adequa-
ció i volen tenir identificar els passos que cal fer, o entitats que volen fer
auditories d’adequació a la normativa de protecció de dades. L’any 2008,
però, amb l’entrada en vigor del RLOPD, s’han generat nombroses con-
sultes respecte de la seva aplicació, en àmbits com el consentiment, el
dret d’informació, les cessions de dades.

— 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. També, el RLOPD ha tingut aquí incidència des de
diferents perspectives: definició de fitxers de titularitat privada i fitxers de
titularitat pública, contingut de la disposició de caràcter general.

— Aplicació de mesures de seguretat. En aquest àmbit les preguntes se cen-
tren, sobretot, en identificar els nivells de seguretat aplicables en cada cas
i la implantació de mesures organitzatives, o en l’aplicació de les excep-
cions al nivell alt de seguretat regulat en el RLOPD.
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TIPOLOGIA DE CONSULTES ATESES
ANY

ÀMBIT 2005 2006 2007 2008 ACUMULAT 2008
Adequació a la normativa de protecció de dades 7 12 28 66 113
Notificació de fitxers 6 6 21 24 57
Mesures de seguretat 5 7 3 5 20
Total 18 25 52 95 190

DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES ATESES AL SERVEI DE CONSULTORIA PER ÀMBITS

L’any 2008 han estat 95 les entitats que s’han dirigit al Servei de Consultoria
(l’any 2007 en van ser 52, per tant, gairebé s’han duplicat les sol·licituds). Els
temes de consulta es distribueixen de la manera següent:

— 66 entitats van sol·licitar ajut amb relació a l’adequació a la normativa de
protecció de dades. En aquest marc, s’han tractat temes com ara la redac-
ció de clàusules informatives, la videovigilància, la legitimació de cessions
de dades, la delimitació de les figures de responsable del fitxer i encarre-
gat del tractament, els tractaments de dades de menors, etcètera).

Mesures de seguretat

2005        2006        2007        2008

7

12

28

66

6 6

21
24

5
7

3
5

Adequació a la normativa
de protecció de dades

Notificacio de fitxers
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— 24 entitats van adreçar-se al servei per tal d’identificar les entitats respon-
sables del fitxer que han de notificar fitxers, per delimitar els fitxers de titu-
laritat privada i els fitxers de titularitat pública i altres qüestions relatives
al contingut de la disposició general de creació, modificació o supressió
dels fitxers.

— 5 entitats van sol·licitar informació respecte de la delimitació de les mesu-
res de seguretat que cal aplicar en determinats tractaments (aplicació
dels nous nivells de seguretats regulats en el RLOPD, aplicació de mesu-
res de seguretat als tractaments manuals, etcètera).

A banda d’aquesta abstracció d’acord amb el tipus de consulta sol·licitada,
per tipus d’entitat podem fer la classificació següent:

— 59 entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
— 18 entitats de l’àmbit local
— 6 universitats
— 12 entitats considerades dins la categoria d’altres persones juridicopúbli-

ques.

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

3.3. La funció d’inspecció, control i tutela

L’any 2008 ha continuat la línia ascendent en l’activitat de l’Àrea d’Inspecció,
en la qual destaca un augment significatiu en el nombre total de denúncies i
reclamacions rebudes a l’Agència. Aquesta evolució a l’alça deriva sobretot del
creixement considerable en el nombre de ciutadans que han denunciat davant
l’Agència presumptes incompliments de la normativa de protecció de dades. 

Es consolida, doncs, la tendència a l’augment de les queixes que arriben a
coneixement de l’Agència. Així, l’any 2004 es van rebre un total de 40 denún-
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cies i reclamacions, 65 l’any 2005, 100 l’any 2006, 103 l’any 2007 i finalment,
116 l’any 2008. Aquest increment s’ha anat consolidant, tal com es pot obser-
var en les taules i els gràfics següents:

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

2004 2005 2006 2007 2008 ACUMULAT 2008
Reclamacions de tutela de drets 0 14 19 24* 23 80
Denúncies i actuacions d’ofici per infracció 40 51 81 79** 94 345
Total 40 65 100 103** 117 425

* D’aquestes 24 reclamacions de tutela de drets, 16 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 eren entitats
de la seva competència.

** D’aquestes 79 procediments, 23 s’han tramès a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ja que les entitats presumptament infractores no
es trobaven dins l’àmbit de competències que té atribuides l’APDCAT. En alguns casos, la tramesa s’ha fet de manera immediata una vegada
s’ha rebut la denúncia, mentre que en altres, ha calgut dur a terme actuaciones prèvies d’investigació per determinar-ne la competència.

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

Tal com es pot observar en els quadres i gràfics anteriors, durant l’any 2008
s’han tramitat 94 actuacions d’informació prèvia, iniciades en la majoria de

Denúncies i actuacions d’ofici per infracció
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casos arran de denúncia, encara que també algunes vegades s’han iniciat
d’ofici en tenir coneixement de presumptes infraccions. D’aquestes 94 actua-
cions d’informació prèvia iniciades, un cop fetes les comprovacions perti-
nents, se n’han tramès 36 a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja
que les entitats presumptament infractores no estaven dins l’àmbit de com-
petències que l’EAC atribueix a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
En les 58 restants es van dur a terme actuacions d’investigació amb relació
a presumptes infraccions comeses per les administracions públiques, univer-
sitats i altres organismes, entitats o persones incloses dins l’àmbit de com-
petències que determinen l’article 156 de l’EAC i l’article 3 de la Llei 5/2002,
de 19 d’abril. 

Pel que fa a les 23 reclamacions de tutela de drets ARCO que es van rebre,
totes encaixaven en l’àmbit subjectiu de competències de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, per la qual cosa en tots els casos era procedent tra-
mitar íntegrament el procediment i dictar la resolució corresponent. 

3.3.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors

En les actuacions d’investigació tramitades, 58 de les quals s’han iniciat l’any
2008, s’han practicat requeriments d’informació i/o inspeccions presencials,
entre d’altres. En funció de l’obtenció o no d’indicis d’infracció en cadascuna
d’aquestes actuacions d’informació prèvia, la conseqüència és la incoació de
procediment sancionador o una resolució d’arxiu d’actuacions. 

Tot seguit es detallen les xifres referents a les actuacions més rellevants rela-
cionades amb aquestes actuacions d’investigació.

PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES L’ANY 2008

SITUACIÓ NOMBRE
Procediments sancionadors incoats 29
Procediments sancionadors finalitzats amb resolució 25
Resolucions d’arxiu d’informacions prèvies 27
Inspeccions presencials 13
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Com es pot veure en les dades d’aquest quadre, durant l’any 2008 es van
dur a terme 13 actuacions d’inspecció presencial a les dependències d’en-
titats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència, per presumptes infrac-
cions que havien arribat a coneixement de l’Agència. Durant aquest any han
estat 29 els casos en què, un cop efectuades les actuacions d’investigació
pertinents, s’ha considerat que procedia la incoació de procediment san-
cionador. I s’han finalitzat 25 procediments sancionadors, en els quals
durant l’any 2008 s’ha dictat la resolució corresponent. D’aquests procedi-
ments, 24 han acabat amb una resolució de declaració d’infracció, per la
qual s’han establert les mesures i recomanacions adients en cada cas, en
aplicació del règim d’infraccions específic de les administracions públiques
previst en l’article 46 de la LOPD; en el cas restant, l’entitat responsable no
era una administració pública i, per tant, estava sotmesa al règim sancio-
nador general de la LOPD, la qual cosa ha donat lloc a la imposició d’una
sanció econòmica de 60.102,00 €, el mínim previst per a les infraccions de
caràcter greu. 

En aquest punt és oportú assenyalar que es fa una distinció en el règim san-
cionador aplicable, segons si es tracta d’un fitxer de titularitat pública o pri-
vada. D’una banda, els articles 43.2 i 46.1 de la LOPD configuren un règim
sancionador específic per als fitxers de titularitat pública, en virtut del qual,
si la infracció es comet amb relació a un fitxer del qual és responsable una
administració pública, no s’apliquen les sancions previstes en la LOPD. La
resolució del procediment sancionador, en cas de considerar acreditada la
infracció i la responsabilitat, es limita, doncs, a declarar la infracció i a formu-
lar un requeriment, si escau, per a l’adequació a la legalitat, però sense que
s’imposi cap sanció econòmica. 

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, fins al 19 d’abril de 2008, data
en què entrà en vigor el RLOPD pel qual s’aprova el RLOPD, aplicava un con-
cepte material de fitxer públic, segons el qual eren públics els fitxers neces-
saris per a l’exercici de funcions públiques, amb independència de la forma
que adoptés l’ens que les exercités. El nou RLOPD ha fet una nova definició
de fitxers de titularitat pública i fitxers de titularitat privada que ha comportat
un canvi en el règim sancionador aplicable als casos en què hi hagi un fitxer
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el titular del qual tingui naturalesa jurídica privada. A partir d’aquest canvi, en
cas de persones, empreses o entitats de dret privat que es trobin en l’àmbit
de competència de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i cometin
infraccions a la LOPD, els serà aplicable el règim sancionador ordinari pre-
vist en aquesta norma per als fitxers de titularitat privada, que implica la impo-
sició de sanció econòmica. 

És per això que, tal com ja s’ha indicat, durant l’any 2008 ja s’ha resolt un pro-
cediment amb aquestes característiques, que ha comportat la imposició
d’una sanció econòmica a una empresa privada, concessionària d’un servei
públic.

D’altra banda, s’ha dictat resolució d’arxiu en 27 casos, en els quals, un cop
fetes les investigacions pertinents, no s’han detectat indicis constitutius d’in-
fracció.

La tipologia dels diferents procediments sancionadors incoats l’any 2008, en
funció de la naturalesa de la infracció comesa, es pot observar en el quadre
i gràfic següents:

PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ INICIATS SEGONS TIPOLOGIA MATERIAL DURANT EL 2008

TIPOLOGIA NOMBRE
Dret d’informació 12
Manca de mesures de seguretat 10
Cessió de dades o vulneració del deure de secret 9
Manca de creació de fitxer 4
Obstrucció del dret d’accés i oposició 2
Inexistència de contracte d’encarregat del tractament 2
Manca d’informació a l’APDCAT 2
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DISTRIBUCIÓ PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ INICIATS SEGONS TIPOLOGIA MATERIAL DURANT EL 2008

La suma total no coincideix amb els 29 procediments incoats perquè en molts d’ells s’impu-
tava més d’una infracció.

Com es pot comprovar en el quadre i gràfic anterior, les tres infraccions més
repetides han estat, per aquest ordre, la vulneració del deure d’informació
que preveu l’article 5 de la LOPD, seguida de la manca de creació de fitxers
per disposició general, i la vulneració dels principis de la protecció de dades
recollits en la LOPD, com ara el principi de finalitat, el de consentiment o el
de seguretat de les dades.

Prenent com a referència els procediments sancionadors iniciats l’any 2008, tam-
bé és interessant la classificació segons la tipologia de les entitats imputades.

TIPUS D’ENTITAT IMPUTADA EN ELS PROCEDIMENTS DURANT 2008

ADMINISTRACIÓ AFECTADA NOMBRE
Administració de la Generalitat i entitats vinculades 7
Diputacions 1
Ajuntaments i entitats vinculades 19
Universitats 1
Consells comarcals 1
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PROCEDIMENTS D’INFRACCIÓ INICIATS L’ANY 2008 SEGONS L’ADMINISTRACIÓ AFECTADA

Com es pot observar, la majoria de procediments s’han incoat contra entitats
que integren l’Administració local, sobretot ajuntaments. 

Finalment, i per acabar amb els procediments incoats durant l’any 2008,
també és il·lustrativa la classificació següent, que té en compte els sectors
d’activitat afectats.

DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS INICIATS SEGONS SECTOR AFECTAT DURANT EL 2008

SECTOR NOMBRE
Serveis al ciutadà 5
Tributari 3
Salut 3
Seguretat 9
Universitari 2
Altres 5

Ajuntaments i entitats
vinculades

67%
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3%

Administració de la
Generalitat i entitats
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24%
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3%

Memòria d’actuacions

85

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



DISTRIBUCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS INICIATS SEGONS SECTOR AFECTAT DURANT EL 2008

En aquesta classificació segons el sector afectat destaca el de la seguretat,
i es fa necessari ressaltar que dels 9 procediments incoats en aquest sector,
8 es refereixen a infraccions relacionades amb la videovigilància, ja sigui per
no informar els ciutadans de l’existència de les càmeres, o per manca de cre-
ació dels fitxers que contenen les dades personals recollides a través d’a-
quests sistemes de seguretat. 

Un cop analitzades les dades estadístiques que es consideren més destaca-
bles, s’exposa el contingut essencial de les resolucions més rellevants dicta-
des per la Direcció de l’Agència durant l’any 2008 en procediments sancio-
nadors, tant respecte dels que s’han iniciat el mateix any 2008, com dels
iniciats l’any anterior però que han finalitzat l’any 2008. També es transcriuen
parcialment algunes de les resolucions d’arxiu dictades, en les quals s’abor-
daven aspectes d’interès en el tractament de dades personals.

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

Quan es tracten dades personals, el responsable del fitxer o tractament té
l’obligació d’informar del contingut de l’article 5 de la LOPD a les persones
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afectades, és a dir, les persones les dades de les quals són objecte de trac-
tament. Aquest precepte estableix el dret d’informació sobre el tractament de
les dades personals, amb el redactat següent:

«Article 5

»Dret d’informació en la recollida de dades

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

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

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

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

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

»e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau,
del seu representant.

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

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

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

[…]
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Pel que fa a les actuacions d’inspecció iniciades per possibles vulneracions
d’aquest dret d’informació, cal distingir entre dos tipus de supòsits. D’una
banda, els casos en què determinats models o impresos per a la recollida de
dades personals no disposaven de la llegenda informativa que acomplís l’ar-
ticle 5 de la LOPD o bé la llegenda era incompleta; i d’altra banda, els casos
referits a l’incompliment del dret d’informació amb càmeres de videovigilàn-
cia ja que no disposaven del rètol informatiu corresponent, supòsits que han
augmentat considerablement, tal com ja s’ha avançat abans en analitzar la
classificació per sectors d’activitat afectada. 

Les informacions prèvies iniciades amb relació al dret d’informació van donar
lloc a la incoació de 12 procediments sancionadors. En tots aquests proce-
diments, l’any 2008 es va dictar resolució per la qual es declarava la comis-
sió de la infracció lleu prevista en l’article 44.2.d de la LOPD, que tipifica com
a tal el fet de «recollir dades de caràcter personal dels mateixos afectats
sense proporcionar-los la informació que assenyala l’article 5 d’aquesta llei». 

A continuació es reprodueixen alguns extractes de les resolucions dictades en
procediments referents a la vulneració del dret d’informació de l’article 5 de la
LOPD. En primer lloc, es transcriu parcialment la resolució referent al cas d’un
Ajuntament que incomplia el dret esmentat en l’imprès o model d’instància
general que tenia a disposició dels ciutadans per tal que l’utilitzessin per a la
presentació d’instàncies. En la resolució del procediment s’exposava el següent: 

»En els impresos d’instància general de l’Ajuntament de ..... que va presen-
tar el denunciant davant d’aquest en dates ....., ..... i ..... i que adjuntava a la
denúncia, se sol·licitaven dades de caràcter personal, per tant, hi havia de
constar la informació a què fa referència l’article 5.1 de la LOPD. 

En el transcurs d’aquest procediment ha quedat acreditat que aquests impre-
sos no contenien la informació que contempla l’apartat primer de l’article 5
de la LOPD. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En segon lloc, i en referència a la informació sobre el contingut de l’article 5
de la LOPD amb relació a les dades personals recollides amb càmeres de
videovigilància, es va dictar resolució en el supòsit d’un Ajuntament que havia
instal·lat a les seves dependències aquest sistema de seguretat, amb uns
cartells informatius que tenien la imatge d’una càmera i la llegenda «Zona
vigilada», sense que s’informés de la resta de punts de l’article 5 de la LOPD.
En la fonamentació de la resolució dictada en aquest procediment s’afirmava
el següent: 

«[…] cal recordar que l’article 3.a de la LOPD defineix el concepte “dada de
caràcter personal” com qualsevol informació referent a persones físiques
identificades o identificables. Aquesta definició inclou també les imatges, a
les quals s’hi refereix expressament el RD 1720/2007, quan en l’article 5.1.f
es refereix expressament a la informació gràfica o fotogràfica, entre d’altres,
quan identifiquin o facin identificable a una persona física. 

»A partir d’aquesta definició, l’article 5 de la LOPD estableix l’obligació de fer
efectiu el dret d’informació a les persones a les quals se sol·licitin dades per-
sonals. En el cas de les imatges de persones físiques enregistrades mitjan-
çant sistemes de videovigilància, lògicament, per la pròpia naturalesa del sis-
tema de captació de les dades personals, en aquests casos el dret
d’informació no seria possible que es dugués a terme de forma personalit-
zada, a diferència del que succeeix quan es fa mitjançant un formulari que
emplena la persona afectada. Sent indiscutible que la imatge és una dada
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personal recollida per l’Ajuntament de ......, aquest tenia l’obligació de facili-
tar el dret d’informació a les persones que entraven a les dependències de
l’Ajuntament o que passejaven pel recinte exterior, tota vegada que hi havia
videocàmeres que enregistraven les seves imatges. 

»No exonera del deure d’informar que preveu l’article 5 LOPD el fet que hi
hagi determinats aspectes d’aquest precepte que siguin fàcilment deduïbles
pel context en què les imatges s’enregistren. L’article 5 LOPD en aquest sen-
tit és molt clar, l’apartat 1 estableix com a regla general uns aspectes con-
crets sobre els quals cal informar, i com a excepció, l’apartat 3 preveu que
la informació d’alguns apartats es pugui obviar quan “el contingut de la infor-
mació es dedueix clarament de la naturalesa de les dades que se sol·liciten
o de les circumstàncies en què es recullen”, i entre aquests aspectes d’infor-
mació obligatòria, hi ha el relatiu al responsable del fitxer. Per tant, qui deter-
mina el criteri de la informació que obligatòriament s’ha de donar és aquest
precepte, sense que es pogués admetre la valoració de l’Ajuntament en el
sentit que determinada informació pot resulta òbvia, tota vegada que el que
podia ser obvi per a l’Ajuntament podia no ser-ho per a l’afectat del qui s’en-
registren les imatges.»

En aquest punt, referent a la videovigilància, és interessant la diferenciació
entre els sistemes de videovigilància amb finalitats policials, que estan sot-
mesos en principi a la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, i només supletòria-
ment a la LOPD, i els sistemes no sotmesos al règim policial i, per tant, total-
ment subjectes a la LOPD. En un procediment sancionador finalitzat l’any
2008 es va tractar aquesta qüestió: 

»Les videocàmeres utilitzades per l’Ajuntament de ..... durant el període de
prova que constitueix l’objecte d’aquest procediment sancionador es poden
considerar sotmeses, en primer terme, al règim legal específic de la Llei orgà-
nica 4/1997,de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres
per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics, atesa la seva natura-
lesa. Aquesta consideració es corrobora amb el fet que posteriorment, en
data ....., la Direcció General de la Policia atorgà la corresponent autorització
per a la instal·lació amb caràcter fix i l’ús d’un sistema de videovigilància pel
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control de l’accés, el vestíbul i diverses plantes de l’Ajuntament de ...... Així
doncs caldrà aplicar en primera instància les previsions d’aquesta norma
legal i les disposicions reglamentàries que la desenvolupen, com ara el
Decret 134/1999, de 18 de maig, si bé el règim sancionador aplicable serà
en tot cas el previst a la LOPD d’acord amb la remissió efectuada per l’arti-
cle 10 de la Llei orgànica 4/1997 que preveu que “Cuando no haya lugar a
exigir responsabilidades penales, las infracciones a lo dispuesto en la pre-
sente Ley serán sancionadas con arreglo al régimen disciplinario correspon-
diente a los infractores y, en su defecto, con sujeción al régimen general de
sanciones en materia de tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal.”»

Malgrat que és, doncs, un tractament de dades personals sotmès en primer
terme a la Llei orgànica 4/1997, l’entitat responsable té un deure d’informa-
ció que ha de complir, deure que es va infringir en el procediment de refe-
rència. Respecte d’aquest punt, la resolució sancionadora, després de trans-
criure l’article 5 de la LOPD, exposava:

«D’altra banda, l’article 9.1 de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, en rela-
ció amb les càmeres de videovigilància sotmeses al règim policial, preveu:

»El público será informado de manera clara y permanente de la existencia
de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la autoridad
responsable.”

»Així doncs, l’article 9 de la Llei orgànica 4/1997 reconeix el dret de les per-
sones afectades a ser informats de manera clara i permanent de l’existència
d’aquestes càmeres. En la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat que
durant un temps indeterminat, però com a mínim des de ..... fins al ...,
l’Ajuntament de ... va estar enregistrant imatges de les persones que acce-
dien a la seu de l’ajuntament o que passaven per davant sense oferir cap
tipus d’informació sobre l’existència d’aquestes càmeres i d’aquest tracta-
ment de dades, motiu pel qual es considera que ha infringit el deure d’infor-
mació sobre el tractament de dades. Aquest deure d’informació s’havia de
complir utilitzant el rètol establert a l’Ordre de 29 de juny de 2001, de regu-
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lació dels mitjans pels quals s’informa de l’existència de videocàmeres fixes
instal·lades per la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya
en llocs públics.»

Manca de mesures de seguretat

L’article 9 de la LOPD, amb el títol «Seguretat de les dades», està dedicat al
principi de seguretat, en virtut del qual s’imposa als responsables de fitxer o
tractament 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 personals i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament
o l’accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura-
lesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant
si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. El mateix precepte
afegeix que no s’han de registrar dades de caràcter personal en fitxers que
no compleixin les condicions que es determinin per via reglamentària amb
relació a la seva integritat i seguretat i a les dels centres de tractament, locals,
equips, sistemes i programes. A l’últim apartat, el mateix article 9 de la LOPD
fa una menció específica de les dades especialment protegides regulades a
l’article 7 de la LOPD, en el sentit que en aquests casos es fixaran també per
via reglamentària uns requisits i unes condicions de seguretat específics,
atesa la singularitat d’aquestes dades. 

Aquesta remissió al reglament, en l’actualitat s’ha d’entendre efectuada al
RLOPD, que dedica el títol VIII a la regulació de les mesures de seguretat en
el tractament de dades personals. Aquest reglament, que continua classifi-
cant les mesures en tres nivells de seguretat, bàsic, mitjà i alt (en funció de
la naturalesa de la informació tractada) ha introduït algunes variacions res-
pecte dels nivells de seguretat que s’han d’aplicar a diferents tipus de fitxers.
Per això, en la seva disposició transitòria segona estableix un règim transitori
respecte als terminis d’implantació de les mesures de seguretat que com-
porta la seva entrada en vigor. No obstant això, cal tenir en compte que a
molts dels procediments sancionadors que s’han iniciat durant l’any 2008 a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades respecte al suposat incompliment
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de mesures de seguretat, els era aplicable el Reial decret 994/1999, d’11 de
juny, pel qual s’aprovava el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers
automatitzats que contenen dades de caràcter personal (en endavant, Reial
decret 994/1999). Si bé aquest Reial decret 994/1999 ha estat derogat pel
RLOPD, s’ha aplicat en molts dels casos tramitats l’any 2008, ja fos perquè
els fets imputats van ocórrer abans de l’entrada en vigor del nou reglament,
ja fos perquè estaven afectats per la disposició transitòria abans esmentada. 

L’incompliment de les mesures de seguretat determinades per via reglamen-
tària està tipificat com a falta greu en l’article 44.3.h de la LOPD, amb la
redacció següent: 

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

Durant l’any 2008 s’han iniciat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades
dos procediments sancionadors i s’han resolt dos procediments més que
s’havien iniciat l’any 2007 l’objecte dels quals feia referència a l’obligació que
tenen els responsables del fitxer o tractament i, si escau, els encarregats del
tractament, d’adoptar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organit-
zatiu que siguin necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades de
caràcter personal, tal com preveu l’article 9 de la LOPD.

Aquest és el cas d’un procediment sancionador que l’Agència va incoar d’o-
fici a partir d’un acte d’inspecció l’any 2007 contra una administració pública
per manca de mesures de seguretat, al qual, com s’ha explicat amb anterio-
ritat, li era d’aplicació el Reial decret 994/1999. El fitxer objecte del procedi-
ment contenia dades de caràcter personal a les quals calia aplicar les mesu-
res de seguretat de nivell alt. D’entre les mesures que calia aplicar, una es
referia a l’obligatorietat de l’existència d’un responsable de seguretat (que no
havia estat nomenat per l’entitat responsable) i d’un document de seguretat
que havia de contenir determinats aspectes previstos en la norma reglamen-
tària (i que tampoc no contenia el document de seguretat d’aquella adminis-
tració pública).
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En la resolució d’aquest procediment, dictada l’any 2008 i pel qual es decla-
rava la comissió d’una infracció, per manca de les mesures de seguretat pre-
ceptives, s’argumentava el següent: 

«Durant la tramitació del present procediment s’ha acreditat que en data .....,
..... va trametre a l’Agència com a document de seguretat el document que
anomenaven com “.....”. Aquest document no complia amb els requeriments
previstos al Reial decret 994/1999, d’11 de juny, tota vegada que recollia infor-
mació de tipus tècnic sobre l’aplicatiu ..... amb inclusió d’algunes previsions
relacionades amb la seguretat de l’aplicació, el seu accés i alguns procedi-
ments d’operació, però no especificava la resta d’aspectes que estableix l’ar-
ticle 8 del Reial decret 994/1999. La pròpia ..... reconeix en el seu escrit
d’al·legacions del dia ..... que “una vegada constatat que el document que
havia estat aportat per ..... no responia parcialment als criteris ni als requeri-
ments que, com a tal document de seguretat, havia de complir, s’han realit-
zat les actuacions oportunes per esmenar o completar l’acreditació de pos-
sibles deficiències i, en el mateix sentit, ha estat nomenat responsable de
seguretat”, amb la qual cosa s’acredita l’incompliment de les mesures de
seguretat pel què fa al document de seguretat. Tal com s’ha exposat ..... havia
de disposar del document de seguretat des del moment de creació del fitxer
i no ha estat fins el ..... quan ha complert aquesta mesura.

»El mateix s’ha de dir respecte del nomenament del responsable de segure-
tat, obligació que existia també des de l’inici però que no s’ha formalitzat fins
el dia ..., mitjançant resolució de .....»

En aquest cas, durant el mateix procediment, l’entitat imputada va nomenar
un responsable de seguretat i va aportar un altre document de seguretat que
es va considerar que sí que complia la normativa vigent en aquell moment.
Així, la resolució sancionadora afegia el següent: 

«El document de seguretat aportat consta d’un cos principal i dels Annexes
següents:

»— Annex A: Ordre de declaració
»— Annex B: Designació del responsable de seguretat
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»— Annex C: Reglament de mesures de seguretat
»— Annex D: Gestió de contrasenyes
»— Annex E: Model de la informació
»— Annex F: Inventari de recursos
»— Annex G: Gestió d’incidències
»— Annex H: Còpies de seguretat
»— Annex I: Gestió de perfils
»— Annex J: Altes, baixes i modificacions d’usuaris
»— Annex K: Gestió de suports
»— Annex L: Seguretat Física
»— Annex M: Dades de entorns no producció
»— Annex N: Xarxes
»— Annex O: Acceptació d’aplicacions
»— Annex P: Controls de verificació
»— Annex Q: Actualització del document de seguretat
»— Annex R: Circulars de la ..... (obligacions del personal)

»En l’informe tècnic abans esmentat es fa constar que de la verificació de la
documentació aportada es pot determinar que estructuralment constitueix un
document de seguretat que dóna resposta als requeriments de la normativa
aplicable al ..... com a fitxer o tractament de dades de caràcter personal de
nivell alt. De l’anàlisi detallat del document principal i de la lectura dels anne-
xos, s’ofereixen indicis suficients per considerar que tot el contingut té l’apa-
rença de complir el previst a la normativa per un tractament de les caracte-
rístiques funcionals i de contingut del ...... Així mateix, aquest document
respon als requisits mínims previstos a l’article 8 del Reial decret 994/1999
per a un document de seguretat, atès que recull:

»a) Àmbit d’aplicació del document amb especificació detallada dels
recursos protegits: l’àmbit d’aplicació es recull fonamentalment al docu-
ment principal i l’annex F «INVENTARI DE RECURSOS» que identifica
i detalla els recursos que es protegeixen.

»b) Mesures, normes, procediments, regles i estàndards destinats a garan-
tir el nivell de seguretat que exigibles: a priori totes les mesures de
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seguretat que han de ser aplicades al ..... (nivell alt) estan documenta-
des en els diferents annexos.

»c) Funcions i obligacions del personal: l’annex R recull en forma de circu-
lars d’àmbit general, dirigides al personal de ....., funcions i obligacions
referides als tractaments de dades de caràcter personal, per tant d’a-
plicació genèrica al ....., tot i que del conjunt de la documentació es
desprenen clarament altres funcions i obligacions específiques del ......

»d) Estructura dels fitxers amb dades de caràcter personal i descripció dels
sistemes d’informació que els tracten: l’annex E «MODEL DE LA
INFORMACIÓ» descriu detalladament quines son les dades que tracta el
.....i l’annex F no només es limita a identificar el recursos dels sistemes d’in-
formació objecte de protecció, si no que també el descriu detalladament.

»e) Procediment de notificació, gestió i resposta davant les incidències:
l’annex G «GESTIÓ D’INCIDÈNCIES» descriu tots els aspectes relacio-
nats amb la gestió dels incidents que puguin afectar a les dades de
caràcter personal tractades al ......

»f) Procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de
les dades: l’annex H «CÒPIES DE SEGURETAT» descriu els procedi-
ments de copia i de restauració de la informació tractada al ......

»D’altra banda, la resta de mesures de seguretat tècniques i organitzatives
de nivell alt que afecten al ..... venen descrites en la resta d’annexos.

»Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, es pot concloure que a dia d’a-
vui ..... disposa d’un document de seguretat que en principi compliria amb
els requeriments de l’article 8 del Reial decret 994/1999, sense que proce-
deixi requerir que implementi aquesta mesura de seguretat. Així mateix, en
data ..... va complir amb l’obligació de disposar d’un responsable de segu-
retat formalment designat. Finalment, d’acord amb el que preveu el propi
document de seguretat aportat en el seu apartat ..... del document principal,
en data ..... la ..... ha dictat una resolució per la qual aprova i autoritza els pro-
cediments i mecanismes que el document de seguretat estableix.» 

Així doncs, en la resolució sancionadora es feien constar aquests punts per
determinar que, si bé l’entitat imputada havia comès una infracció, no calia
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requerir-la perquè implementés les mesures de seguretat ja que durant el
transcurs del procediment ja s’havien complert. 

Un altre dels procediments resolts l’any 2008, en què s’imputava l’incompli-
ment de les mesures de seguretat exigibles, es referia a un cas en què un
treballador d’una entitat pública que s’emportava al seu domicili arxius de la
feina per tal de continuar treballant havia difós, per error, a través d’una xarxa
P2P d’Internet, mitjançant els programes EMULE i LPHANT una sèrie d’arxius
que contenien dades de salut. Pel que fa la infracció referent a les mesures
de seguretat, la resolució sancionadora disposava:

»L’article 9 LOPD recull el principi de seguretat de les dades, com a una de
les garanties màximes del tractament de les dades personals, i obliga als res-
ponsables de fitxer a adoptar les mesures de seguretat tècniques i organit-
zatives legalment previstes per garantir aquest principi.

»Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat que ..... disposava
d’un document de seguretat que determinava les mesures de seguretat apli-
cables als fitxers de ...... Però la realitat de la gestió dels sistemes d’informa-
ció d’aquest organisme no s’adequava a les previsions que contenia el docu-
ment esmentat. Sense que s’hagi realitzat una auditoria completa dels
sistemes d’informació de ....., les actuacions realitzades han permès deter-
minar que la gestió de sortida de suports no complia els mínims requeriments
de seguretat, tota vegada que un treballador de ....., s’emportava de forma
habitual en suports portàtils els fitxers que van aparèixer a Internet, amb una
finalitat legítima, com és la gestió del servei que té encomanat, però en unes
condicions de seguretat que no complien amb les exigències legals. La sor-
tida de la seu de ..... dels suports amb informació es feia prescindint de les
garanties legals i de les directrius que donava el document de seguretat.

»La formació del personal en matèria de protecció de dades i les prevencions
que han de tenir a l’hora de tractar les dades tampoc no s’ha portat a terme
de forma adequada per part del responsable del fitxer. De res serveix definir
i implementar mesures de seguretat si no es forma adequadament al perso-
nal que tracta les dades i es defineixen clarament les obligacions concretes
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que cadascú té en el tractament d’aquestes dades. Una adequada formació
i informació al personal que tracta les dades podria haver evitat els fets que
han donat lloc al present procediment. 

»Així mateix, si s’hagués realitzat l’auditoria bianual que preveu l’article 17 del
Reial decret 994/1999, es podria haver detectat la situació real pel que fa a
la seguretat dels fitxers, ja que l’informe d’auditoria forçosament s’ha de refe-
rir a l’adequació de les mesures de seguretat i controls al Reial decret de
mesures de seguerat, també ha d’identificar les deficiències i proposar les
mesures correctores. L’auditoria no consisteix en un mer tràmit, sinó que per-
segueix fer efectiva la seguretat, detectar deficiències, revisar la situació de
les mesures adoptades, si encara continuen efectives, etc. Per tant, la realit-
zació d’aquesta auditoria, hauria permès detectar les mancances de segu-
retat dels fitxers de ......

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

Vulneració del deure de secret

L’article 10 de la LOPD regula el deure de guardar secret sobre les dades de
caràcter personal, tant pel que fa al responsable del fitxer o tractament, com
pel que fa a tots els qui intervenen en qualsevol fase del tractament de les
dades de caràcter personal. L’incompliment d’aquest deure de secret pot ser
constitutiu d’una infracció lleu, prevista en l’article 44.2.e de la LOPD; greu,
prevista en l’article 44.3.g de la LOPD; o molt greu, prevista en l’article 44.4.g
de la LOPD, d’acord amb el tipus de dades de caràcter personal que s’han
tractat i amb relació a les quals es vulnera el deure de secret.

En el mateix procediment esmentat en l’apartat d’incompliment de mesures
de seguretat, en què es van difondre a través d’una xarxa P2P d’Internet una
sèrie d’arxius que contenien dades personals de salut, també es va imputar
una infracció de vulneració del deure de secret, sobre la base del següent: 
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«Quart. L’article 10 de la LOPD estableix:

»“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tracta-
ment 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 subsistei-
xen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer
o, si s’escau, amb el seu responsable.”

»L’article 44.4.g de la LOPD disposa que és una infracció molt greu:

»“La vulneració del deure de guardar secret sobre les dades de caràcter per-
sonal a què fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 7, així com les que
hagin estat recollides per a finalitats policials sense el consentiment de les
persones afectades.”

»El deure de secret o de confidencialitat que preveu l’article 10 de la LOPD
comporta que tant el responsable del fitxer com qualsevol altra persona que
intervingui en el tractament de les dades, no les doni a conèixer a tercers fora
dels casos permesos per la llei, és a dir, suposa un deure de custodiar amb
diligència les dades personals objecte de tractament. La persona física titu-
lar de la dada ha de tenir la garantia que el responsable del fitxer preservarà
la seva intimitat, que tractarà les seves dades d’acord amb el consentiment
atorgat per a una determinada finalitat, o la disposició legal que habiliti aquest
tractament, i que existirà una confidencialitat absoluta. Aquesta obligació
inclou tan les conductes actives, com seria la difusió directa de d’aquestes
dades, com les conductes per omissió, és a dir, la manca de mesures de
seguretat dirigides a evitar aquesta difusió. 

»Aquest deure resulta especialment important en les organitzacions actuals,
ja que els avanços de la tècnica poden provocar situacions de major risc per
a les dades, tal com ha succeït en el present cas, ja que tres fitxers de .....
van aparèixer en una xarxa pública d’intercanvi d’arxius d’Internet, i van estar
durant un temps indefinit accessibles a tercers. Per tant, el responsable del
fitxer, com a màxim responsable de la custòdia de les dades, va infringir
aquest deure de secret. 
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»Tot i que la difusió d’informació s’ha portat a terme per personal de ....., el
règim sancionador previst a la LOPD comporta l’atribució de responsabilitat
pels fets imputats a ....., per la seva condició de responsable del fitxer. Això,
sense perjudici de la possibilitat d’iniciar les actuacions disciplinàries que es
considerin procedents. 

»Les dades personals que contenien aquests fitxers eren de nivell bàsic, mitjà
i alt. D’una banda, el fitxer ....., recollia les dades del personal de ..... […] que
intervenia en ..... (les dades de les persones difuntes queden fora de l’àmbit
de protecció de la LOPD), per tant aquestes dades identificatives, laborals i
professionals (treballador de ..... i categoria professional) tenen la considera-
ció de dades bàsiques. En segon lloc, el fitxer de ....., té un conjunt de dades
que a part de les dades identificatives (nivell bàsic), també recull dades de
procediments judicials (nivell mitjà) i altres dades que permeten inferir l’estat
de salut (nivell alt), tal com s’ha exposat a l’apartat anterior. Per últim, el fit-
xer de control de ....., conté diferents taules amb dades identificatives del per-
sonal de ....., professionals, laborals, etc (nivell bàsic).

»La LOPD qualifica la vulneració del deure de secret com a infracció lleu,
greu o molt greu, depenent del contingut de la informació objecte de difusió.
Escau assenyalar que quan es va dictar l’acord d’inici del present procedi-
ment sancionador, es va considerar que els fets podien ser constitutius de
les infraccions lleu de l’article 44.2.e) i molt greu de l’article 44.4.g) de la
LOPD, ambdues relacionades amb el deure de secret. No obstant això, s’ha
valorat la conducta en conjunt i s’ha considerat que en tractar-se d’un únic
acte de difusió de dades a través d’Internet, procedeix sancionar aquests fets
per la conducta més greu, que és la revelació de les dades de salut, consti-
tutiva de la infracció prevista a l’article 44.4 g) de la LOPD, enlloc de sancio-
nar de forma individualitzada la revelació de dades derivada de la publica-
ció a través d’Internet de cadascun dels fitxers. De tal manera que, tenint en
compte que s’hauria comès una infracció molt greu per vulneració del deure
de secret, en aquest tipus s’inclourien també les infraccions lleus referents a
la vulneració del deure de secret.»
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Manca de creació de fitxer per disposició general 

L’article 20 de la LOPD determina que la creació, la modificació o la supres-
sió dels fitxers de les administracions públiques només es poden fer per mitjà
d’una disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari
oficial corresponent. El mateix article enumera els aspectes que han de con-
tenir les disposicions de creació o modificació dels fitxers.

Així, l’article 20 de la LOPD preveu el següent:

«1. La creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administra-
cions públiques només es poden fer per mitjà d’una disposició general
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent.

»2. Les disposicions de creació o de modificació de fitxers han d’indicar:

»a) La finalitat del fitxer i els usos previstos.
»b) Les persones o els col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades

de caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les.
»c) El procediment de recollida de les dades de caràcter personal.
»d) L’estructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de

caràcter personal incloses en el mateix fitxer.
»e) Les cessions de dades de caràcter personal i, si s’escau, les transfe-

rències de dades que es prevegin a països tercers.
»f) Els òrgans de les administracions responsables del fitxer.
»g) Els serveis o les unitats davant els quals es puguin exercir els drets

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
»h) Les mesures de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exi-

gible.

»3. En les disposicions que es dictin per a la supressió dels fitxers, se n’ha
d’establir el destí o, si s’escau, les previsions que s’adoptin per des-
truir-los.»

L’incompliment de l’obligació imposada a les administracions públiques, de
creació del fitxer mitjançant disposició general, està tipificat com a falta greu
per l’article 44.3.a de la LOPD. Aquest article determina el següent: 
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«Són infraccions greus: a) Crear fitxers de titularitat pública o iniciar la reco-
llida de dades de caràcter personal per als mateixos fitxers, sense l’autorit-
zació de disposició general, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o el diari
oficial corresponent.» 

Encara que amb caràcter general els responsables dels fitxers de les admi-
nistracions públiques compleixen l’obligació que l’article 20 de la LOPD esta-
bleix en allò referent a la publicitat al butlletí oficial de la disposició de crea-
ció del fitxer, es fa necessari recordar que cada cop que s’ha de procedir a
la recollida de dades per a nous fitxers que contenen dades personals, prè-
viament s’ha de crear i inscriure aquest nou fitxer, mitjançant una altra dispo-
sició. Aquest any 2008 s’han incoat diversos procediments per la manca
d’aprovació de la disposició de creació del fitxer. 

És convenient remarcar expressament la referència que fa l’article 20 de la
LOPD respecte de l’obligació que els fitxers es creïn per disposició general.
En un dels procediments sancionadors incoats per aquesta infracció, l’ens
local imputat al·legava que l’exigència de disposició general a un ajuntament
era discriminatori respecte d’altres administracions públiques. Aquesta
al·legació es va desestimar sobre la base de l’argumentació següent: 

«l’Ajuntament reitera també que la regulació de la LOPD per a l’aprovació de
fitxers en l’àmbit local és discriminatòria si es compara amb altres adminis-
tracions públiques, com ara els Departaments de la Generalitat que podien
crear fitxers mitjançant l’Ordre de la persona titular del departament.

»El primer que cal dir és que la previsió normativa que provocava la queixa
de l’Ajuntament està prevista a una Llei orgànica, que vincula a tots els
poders públics i resulta d’obligat compliment, mentre el Tribunal Cons-
titucional no declari la seva inconstitucionalitat, circumstància que com bé
sap l’Ajuntament, no s’ha produït. En qualsevol cas, no sembla adequat plan-
tejar una suposada inconstitucionalitat amb invocació de l’article 14 de la
Constitució Espanyola, que consagra la igualtat dels espanyols davant la llei
i prohibeix la discriminació per raó de “naixement, sexe, religió, opinió o qual-
sevol altra condició o circumstància personal o social”, ja que l’Ajuntament
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no ha esgrimit cap de les raons esmentades per l’article 14, i a més tant qui
invoca la presumpta discriminació com l’entitat assenyalada com a terme
vàlid de comparació, són Administracions Públiques.»

I finalment es resolia: «En qualsevol cas, agradi més o menys el règim pre-
vist a l’article 20 de la LOPD, el cert és que les entitats locals tenen recone-
guda la potestat reglamentària, per tant, han de complir amb l’obligació d’a-
provar els fitxers mitjançant disposició general i en cap cas es pot considerar
que el règim previst a la LOPD fos d’impossible compliment.»

En la mateixa resolució s’afegia el següent: «A aquest respecte, es fa neces-
sari assenyalar que els ens locals tenen atribuïda la potestat reglamentària
amb caràcter general a través dels reglaments i ordenances. El nou RLOPD,
quan introdueix a l’article 52 la possibilitat que els fitxers públics es puguin
crear mitjançant acord, no s’està referint als ens locals, és a dir no està habi-
litant a que aquestes entitats puguin aprovar els seus fitxers indistintament a
través d’una disposició general o un acord, tota vegada que aquesta inter-
pretació seria una clara contradicció amb l’article 20.1 de la LOPD, que por-
taria a una clara il·legalitat del reglament en aquest punt. La interpretació de
la possibilitat de crear fitxer mitjançant acord només està prevista per a aque-
lles entitats públiques que no tenen atribuïda legalment la potestat reglamen-
tària —com ara la Sindicatura de Comptes, corporacions de dret públic,
etc.–– , i que per tant, no podrien complir amb el mandat de l’article 20.1 de
la LOPD. Aquest no és el cas de l’Ajuntament de ....., que té clarament atri-
buïda la potestat reglamentària i que, en conseqüència, no podria crear els
seus fitxers mitjançant acord sinó que ho hauria de fer amb una disposició
de caràcter general.»

Pel que fa a la comissió de la infracció consistent en la recollida de dades
sense la creació dels fitxers mitjançant disposició general, cal ressaltar un
tema que hi pot tenir alguna incidència, com és el de la prescripció. Així, quan
es recullen dades de caràcter personal sense haver creat per disposició
general el fitxer, es tracta d’una infracció permanent el termini de prescripció
de la qual no comença a comptar fins que no cessa la conducta infractora,
és a dir, fins al moment que aquesta disposició general es publica en el diari
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corresponent. Aquesta qüestió es va analitzar en la mateixa resolució, de la
qual es transcriu un altre fragment a continuació:

«[…] quan l’article 44.3.a de la LOPD tipifica com a infracció greu “iniciar la
recollida de dades de caràcter personal […] sense l’autorització de disposi-
ció general” d’aquest redactat s’infereix amb claredat que abans d’iniciar la
recollida de dades, caldrà que aquesta activitat estigui prèviament autorit-
zada per una disposició general. El significat del precepte doncs és equipa-
rable al de qualsevol que preveu com infracció l’inici d’activitats sense dis-
posar de l’autorització prèvia. És evident que la infracció es comet ja en
l’instant en què s’inicia l’activitat no autoritzada, com també ho és que la
infracció persisteix mentre es recullin dades sense disposar de l’autorització,
és a dir mentre no es cessi en la conducta il·lícita. Estem doncs davant d’un
supòsit clar d’infracció permanent, sense necessitat que el tipus ho disposi
així expressament. En les infraccions d’aquesta naturalesa, la conducta a per-
seguir es consuma en un instant, però es manté la infracció durant l’espai de
temps en què perdura el comportament antijurídic. La jurisprudència ha
declarat de forma pacífica que en aquests supòsits, el dies a quo per al còm-
put de la prescripció de la infracció comença en el moment en què cessa l’ac-
tivitat il·legal o s’elimina la situació il·lícita, perquè fins aquell moment es
manté viva la consumació de la infracció (STSJ de Canàries de 10/04/2002).

»En definitiva, que el precepte en qüestió no es pot interpretar de manera que
la infracció es comet únicament el primer dia en què el fitxer “es posa en
marxa” o es recullen les primeres dades personals. Contràriament al que
opina l’Ajuntament, es tractava d’una infracció que es comet cada vegada
que es recullen dades personals, és a dir, cada vegada que s’inicia una reco-
llida de dades. En definitiva, aquesta infracció es va cometre amb caràcter
permanent, des que es va iniciar la recollida de dades personals sense l’au-
torització de la disposició general, fins que es publicà al BOP..... la disposi-
ció de creació del fitxer.» 

Un altre cas interessant referent a la manca de creació de fitxer per disposi-
ció general fa referència a un procediment sancionador que, si bé es va ini-
ciar l’any 2007, es va resoldre l’any 2008. En aquest cas, un Ajuntament va
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ser denunciat per haver instal·lat un sistema automàtic d’enregistrament de
trucades telefòniques sense la creació prèvia d’aquest fitxer mitjançant una
disposició de caràcter general ni la inscripció al Registre General de
Protecció de Dades. En l’apartat de «Fets provats» de la resolució sanciona-
dora, s’hi feia constar el següent: 

«Segon. El sistema d’enregistrament utilitzava un dispositiu anomenat .....,
que permetia la gravació de la conversa telefònica i el registre de les dades
bàsiques d’identificació de les trucades.

»Les dades enregistrades s’emmagatzemaven en el propi equip d’enregis-
trament de trucades que incorpora un disc dur. Les trucades enregistrades
s’esborraven automàticament als 30 dies del seu emmagatzematge, segons
va informar la Policia Local a l’acte d’inspecció.

»Tercer. Les trucades enregistrades van ser trucades amb dades reals i
altres fetes per personal propi de la comissaria o tècnics per posar a prova
el sistema, segons ha manifestat la pròpia entitat denunciada. Les dades
enregistrades eren: veu, data, hora, durada de la conversa i número de telè-
fon. Les línies telefòniques enregistrades van ser el telèfon d’urgències ..... i
el telèfon ......

»Aquest sistema va funcionar a partir d’una data indeterminada de l’any .....
fins el dia ....., data en què l’Alcalde de l’ajuntament ..... va trametre un escrit
a l’inspector en cap de la Policia Local pel qual li comunicava que la
instal·lació del sistema automàtic d’enregistrament de trucades per la Policia
Local plantejava dubtes sobre la seva adequació a la normativa reguladora
de la protecció de dades, per la qual cosa considerava oportú suspendre
temporalment la fase de proves. 

»Durant el període esmentat, la Policia Local de l’ajuntament ..... va implan-
tar un sistema que comportava el tractament de les dades personals indi-
cades sense una disposició de caràcter general que autoritzés la creació
del fitxer per tractar aquelles dades personals derivades de l’enregistrament
de les trucades telefòniques, en la qual s’indiqués la finalitat del fitxer i els
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usos previstos, les persones o els col·lectius sobre els quals es pretenia
obtenir dades de caràcter personal o que estiguessin obligats a subminis-
trar-les, el procediment de recollida de les dades de caràcter personal, l’es-
tructura bàsica del fitxer i la descripció dels tipus de dades de caràcter per-
sonal incloses en el mateix fitxer, les cessions de dades de caràcter
personal i, si s’esqueia, les transferències de dades que s’haguessin pre-
vist a països tercers, l’òrgan responsable del fitxer, el servei o les unitats
davant els quals es poguessin exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició i les mesures de seguretat amb indicació del nivell
bàsic, mitjà o alt exigible.»

Així, a partir d’aquests fets, es va dictar resolució sancionadora, en els fona-
ments de dret de la qual s’argumentava el que segueix:

«Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat que la Policia Local
de ..... va tractar dades de caràcter personal referides a les persones que tru-
caven al telèfon d’urgències ..... i al telèfon ...... Les dades personals tracta-
des són les que s’exposen a l’apartat de fets provats. L’ajuntament ..... va
incomplir l’obligació de l’article 20 de la LOPD que preveu que la creació de
fitxers es faci mitjançant una disposició de caràcter general publicada al diari
oficial que correspongui. Aquesta disposició de caràcter general és la que
autoritza i dóna cobertura al tractament de dades, per la qual cosa s’ha de
portar a terme abans que s’iniciï el tractament de dades.»

Vulneració dels principis de la LOPD

En el títol II de la LOPD es recullen diversos principis aplicables en l’àmbit de
la protecció de dades personals (qualitat, consentiment, seguretat, etc.), i la
vulneració d’aquests principis s’ha tipificat com a infracció greu en l’arti-
cle 44.3.d de la LOPD. 

L’article 6 de la LOPD regula el principi del consentiment, el significat del qual
és que tot tractament de dades personals requereix el consentiment inequí-
voc de la persona afectada, llevat que la llei disposi una altra cosa. 
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Durant l’any 2008 es van iniciar 6 procediments sancionadors vinculats al
consentiment, bé perquè l’entitat responsable no sol·licitava el consentiment
de la persona afectada per tractar dades personals quan era necessari, bé
perquè en sol·licitava el consentiment però no complia les exigències de la
normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

Cal fer referència aquí a un procediment en què es va dictar resolució san-
cionadora l’any 2008, per haver-se comès la infracció greu prevista en l’ar-
ticle 44.3.d de la LOPD, referent a la conculcació dels principis i les garan-
ties de la LOPD. El comportament il·lícit consistia que l’entitat sancionada
sol·licitava el consentiment per tractar dades personals amb unes condi-
cions i uns requisits que l’Agència Catalana de Protecció de Dades va con-
siderar que no s’adequaven a la normativa de protecció de dades de caràc-
ter personal. Així, en la resolució s’exposava, respecte del principi de
consentiment: 

Pel que fa a la infracció referent a la vulneració del principi del consentiment
en el tractament de dades, que és la infracció que des del principi s’ha impu-
tat a ....., l’article 44.3 d de la LOPD disposa que és una infracció greu:

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

»La LOPD defineix en el seu article 3 c el tractament de dades com “les ope-
racions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que perme-
tin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així
com les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes i inter-
connexions i transferències”

»I en el seu apartat h defineix consentiment de l’interessat com “qualsevol
manifestació de la voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjan-
çant la qual l’interessat consenti el tractament de dades personals que el con-
cerneixen”.
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»Diseccionant aquests conceptes, es pot dir doncs que el consentiment ha
de ser: 

»a) Lliure, de manera que no estigui supeditat ni sotmès a cap condició. 
»b) Específic, és a dir, referit a una determinada operació de tractament i

per a una finalitat determinada, explícita i legítima del responsable del
tractament.

»c) Informat, o sigui, que l’afectat conegui amb anterioritat al tractament,
de l’existència d’aquest i les finalitats per a les quals es produeix.

»d) Inequívoc, que implica que no resulta admissible deduir el consenti-
ment dels mers actes realitzats per l’afectat (consentiment presumpte),
essent precís que existeixi expressament una acció o omissió que impli-
qui l’existència del consentiment.

»L’article 6 de la LOPD en el seu apartat primer estableix que “El tractament
de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de
l’afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa”. 

»Així doncs, pel que fa al consentiment, la LOPD preveu a l’article 6 disposa
de forma molt taxativa que pel tractament de les dades de caràcter personal
cal el consentiment inequívoc de l’afectat, tret que una norma amb rang de
llei disposi una altra cosa. I aquesta previsió s’ha de posar en relació amb
l’article 3.h de la LOPD, en el qual es preveu que el consentiment ha de ser
una manifestació de voluntat lliure. 

»Tal i com ja es va argumentar en la proposta de resolució, el consentiment
és un dels eixos vertebradors de la normativa reguladora de la protecció de
dades, per la qual cosa s’exigeix, per part de les entitats que tracten dades
personals, un respecte escrupolós d’aquesta potestat de l’individu respecte
de les seves dades. Al principi de consentiment s’hi referí el Tribunal
Constitucional en la Sentència 292/2000, de 30 de novembre, quan definia el
dret a la protecció de dades com un dret fonamental, que consistia “..... en
un poder de disposición y control sobre los datos personales que faculta a
la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero […].Y
ese derecho a consentir el conocimiento y tratamiento, informático o no, de
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los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un
lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos per-
sonales y a qué uso les está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse
a esa posesión y uso”.

»Per tant, d’acord amb la doctrina constitucional citada, les clàusules genè-
riques informant de la possibilitat de cessió de dades, sense que es tingui
constància de l’acceptació lliure i inequívoca de la persona interessada,
suposen una vulneració del dret fonamental a la protecció de dades, ja que
dificulten que la persona afectada pugui exercir aquesta potestat de con-
trol, com succeïa en el present cas. La persona titular de la dada queda en
una posició de clara indefensió o inseguretat quan desconeix a quines
empreses es cediran aquestes dades, per a quina finalitat i ni tan sols sap
si es cediran. El responsable del fitxer, com a tal, és precisament qui ha de
garantir el respecte d’aquest dret fonamental, una vegada les dades perso-
nals entren dins el seu àmbit de responsabilitat, cosa que no ha fet ..… en
el present cas. 

»Cal tenir present que l’origen dels fets imputats deriva d’un sistema de des-
comptes per als usuaris […]. El sistema implantat per aquest ….. requeria que
la persona que tenia dret a acollir-se al descompte, comuniqués algunes
dades personals a ..…, com a concessionària de ..… esmentada. Doncs bé,
en el moment en què la persona facilitava les seves dades personals a tra-
vés del sistema articulat per ….., el sistema implantat comportava que la per-
sona usuària autoritzés la comunicació de les seves dades a altres societats
del grup per a finalitats de publicitat. És a dir, que les dades personals esta-
ven a disposició d’altres societats del grup, sense l’existència d’un consenti-
ment lliure de la persona afectada, ja que la tramitació del descompte estava
condicionat a l’atorgament del consentiment. 

»En definitiva, que de totes les actuacions portades a terme en aquest pro-
cediment, ha quedat acreditat que amb el sistema implantat per ..... per a la
recollida de dades de les persones que volien acollir-se al dret al descompte,
havien d’autoritzar inevitablement, si volien gaudir del descompte, a ..... a rea-
litzar cessions de dades. I això, amb independència del fet que després es
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portessin o no a terme aquestes cessions de dades, qüestió aliena al present
procediment. 

»D’altra banda, i per al cas que s’haguessin arribat a realitzar les cessions,
l’article 11 de la LOPD estableix de forma clara que el consentiment s’ha d’a-
torgar per supòsits i finalitat concretes i determinades, sent nul de ple dret,
de conformitat amb el que disposa l’article 11.3 de la mateixa llei, el consen-
timent per a la cessió absoluta i indeterminada. El responsable del fitxer era
l’encarregat de vetllar perquè aquest consentiment fos atorgat de manera
lliure, concreta i inequívoca, i per tant, és aquest responsable del fitxer qui
havia d’articular un sistema que permetés tenir constància, en el moment de
la recollida de les dades, de l’acceptació lliure i inequívoca de la persona
afectada a les cessions que allà s’anunciaven, o en cas contrari, del rebuig
de la persona afectada a tals cessions.

»Ha quedat acreditat durant la instrucció d’aquest procediment sancionador
que l’empresa va procedir a la rectificació voluntària de la clàusula informa-
tiva en què s’anunciava a la persona usuària que autoritzava la cessió de
dades a d’altres societats del grup. Això comporta que no sigui necessari
requerir a ... per tal que què modifiqui la clàusula informativa del docu-
ment/formulari que té a disposició del ciutadà on recull les dades dels usua-
ris de ... per beneficiar-se del sistema de descomptes ... la que en l’actual lle-
genda informativa ja no hi figura la clàusula de cessió de dades dels usuaris
a altres empreses del grup.»

Pel que fa al principi de qualitat de les dades, aquest és un principi que la
LOPD recull en l’article 4, en el qual es poden distingir diferents manifesta-
cions o vessants del principi, com ara el principi de pertinència, el de finali-
tat o el d’exactitud, entre d’altres. Així, l’apartat 1 del precepte es refereix al
fet que les dades personals només es poden recollir per ser tractades, així
com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i
no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i
legítimes per a les quals s’han obtingut. L’apartat 2 del mateix precepte deter-
mina que les dades personals només es poden utilitzar per a la finalitat con-
creta per a la qual s’havien recollit, sense que es pugui fer un ús per a una
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finalitat incompatible. Durant l’any 2008 es van iniciar a l’Agència Catalana
de Protecció de Dades 6 procediments sancionadors relacionats amb aquest
principi. 

A banda d’aquests 6 procediments incoats, cal fer referència a una resolució
d’arxiu dictada amb relació a una denúncia presentada perquè un ajuntament
havia utilitzat les dades del padró en un procés de consulta popular sobre
una qüestió que afectava el municipi. Aquesta resolució abordava la qüestió
del principi de finalitat recollit en l’article 4.2 de la LOPD, com una de les
manifestacions del principi de qualitat. En aquest sentit, en la resolució d’ar-
xiu mencionada es va determinar el següent: 

«Tercer. En primer lloc es fa necessari recordar aquí el principi de finalitat en
el tractament de les dades personals, que forma part del principi de qualitat
de dades. Aquest principi constitueix un principi bàsic en el sistema de la pro-
tecció de dades, i determina que les dades s’han d’utilitzar per a la finalitat
per la qual foren recollides.

»És l’article 4.2 de la LOPD el que recull aquest principi, i disposa que:

»“Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilit-
zar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin
estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d’a-
questes dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.”

Aquestes “finalitats” a les que es refereix l’article 4.2 de la LOPD han de rela-
cionar-se amb el principi de pertinència o limitació en la recollida de dades
regulat a l’article 4.1 de la mateixa Llei, en el qual es determina que les dades
de caràcter personal només es poden tractar quan “siguin adequades, per-
tinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades,
explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. 

»[…]

»En base a l’anterior, i en el present supòsit, cal analitzar quina és la finalitat
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legítima i explícita per la qual es recullen les dades del Padró Municipal i
determinar si la utilització d’aquestes dades per a celebrar una votació popu-
lar per elegir la ubicació d’una escola municipal, en el marc d’un procés de
participació ciutadana, és legítim i compatible amb aquesta finalitat.»

Un cop analitzat el règim jurídic aplicable al padró municipal i les competèn-
cies municipals, la resolució d’arxiu d’actuacions es basava en el fet que no
s’havia vulnerat el principi de finalitat, per les raons següents: 

«De tot el que s’ha exposat fins aquí, i atès que les dades del padró van ésser
utilitzades en l’exercici de competències en els àmbits de la participació ciu-
tadana, per a l’elecció de la ubicació d’un centre educatiu municipal, que
també constitueix una competència pròpia del municipi, en un cas en què la
residència o el domicili té rellevància, no es pot considerar que s’hagués efec-
tuat un ús amb una “finalitat incompatible” —en els termes abans exposats—
a aquelles per a les que van ésser recollides les dades personals. Això, sense
entrar en consideracions sobre les garanties procedimentals que s’han de
seguir per a la celebració de votacions o consultes en l’àmbit local, establer-
tes al Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de con-
sultes populars municipals.

»Així, s’ha de concloure que el tractament de dades del padró que es va dur
a terme no fou desproporcionat, ja que només es van utilitzar unes dades
determinades del padró, concretament el nom i cognoms, adreça, DNI i data
de naixement, que eren les imprescindibles per efectuar les comprovacions
necessàries en relació amb aquella consulta.»

També amb relació al principi de qualitat, i pel que fa al principi de finalitat,
és interessant destacar un procediment sancionador que es va iniciar i resol-
dre durant l’any 2008 referent al cas d’una persona funcionària d’un ajunta-
ment que havia accedit a les dades personals d’una tercera persona que
constaven als fitxers municipals amb un interès o finalitat de tipus particular.
Aquest fet va ser constitutiu d’una infracció de caràcter greu consistent a trac-
tar les dades de caràcter personal o utilitzar-les posteriorment amb concul-
cació del principi de qualitat per haver-les destinat a finalitats diferents de les
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finalitats per a les quals havien estat recollides. La resolució sancionadora es
fonamentava en el següent::

«Tercer. L’article 44.3.d de la LOPD preveu com a infracció de caràcter greu: 

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

»Per la seva banda, l’article 4.2 de la LOPD estableix que:

»“Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilit-
zar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin
estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d’a-
questes dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques” 

»Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat que la Sra. ...., fun-
cionària que presta els seus serveis al Departament de Gestió Tributària de
l’Ajuntament de ....., va accedir a la base de dades que gestiona l’IBI per
obtenir el número del DNI de la Sra. ....., amb la finalitat de confeccionar un
certificat que la Sra. ....., com a presidenta de la comunitat de propietaris, li
havia de signar a la primera, ja que el precisava per poder vendre el seu pis.
Amb motiu de la consulta a la base de dades tributària esmentada, va com-
provar que la titular del pis no era la Sra. ..... sinó la seva mare.

»La finalitat del fitxer municipal de l’Impost de Béns Immobles, és precisa-
ment la gestió d’aquest impost, sense que es puguin admetre usos desviats
o per interessos particulars, pel que fa al tractament de les dades d’aquest
fitxer. Tal com preveu l’article 4.2 de la LOPD, les dades personals recollides
per a una finalitat concreta, en aquest cas la gestió i cobrament de l’IBI, no
es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals
es van recollir les dades. Així les coses, es fa evident que la utilització que
va fer aquesta funcionària respecte de les dades de la denunciant resultava
contrària a la LOPD. A més, ja va ser sancionada pel propi Ajuntament en
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data ..... (Decret núm. .....) concretament amb una sanció d’amonestació, pre-
vista a l’article 119.1.g) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, per la comissió de la falta
lleu consistent en la negligència o el descuit en el compliment de les seves
funcions, prevista a l’article 117.a) del mateix text legal.

»En aquest sentit, no es pot oblidar que l’Ajuntament és el responsable del
fitxer, i com a tal, ha de vetllar per tal que les dades personals objecte de trac-
tament per la seva institució es tractin d’acord amb la finalitat per a la qual
es van recollir. L’article 4.2 de la LOPD estableix que les dades de caràcter
personal no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per
a les quals hagin estat recollides, i quan les dades s’utilitzin amb una finali-
tat diferent, serà necessari el consentiment de la persona afectada (Sentència
de l’Audiència Nacional núm. 1344/2006, de 29 de març). Per tant, la utilitza-
ció per a fins personals de les dades del fitxer municipal que gestiona l’IBI
resulta contrària al principi de finalitat o de qualitat de les dades previst a l’ar-
ticle 4 de la LOPD.

»Aquestes “finalitats” a les que es refereix l’article 4.2 de la LOPD han de rela-
cionar-se amb el principi de pertinència o limitació en la recollida de dades
regulat a l’article 4.1 de la mateixa Llei, en el qual es determina que les dades
de caràcter personal només es poden tractar quan “siguin adequats, perti-
nents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explí-
cites i legítimes per a les que s’hagin obtingut”. 

»En conseqüència, si el tractament de la dada personal ha de ser “pertinent”
a la finalitat perseguida i la finalitat ha de ser sempre “determinada”, difícil-
ment es pot admetre un ús de la dada per a una finalitat “diferent” sense incó-
rrer en la prohibició de l’article 4.2 de la LOPD, encara que aquest precepte
utilitzi el mot “incompatible”. A aquesta conclusió va arribar el Tribunal
Constitucional quan en la Sentència 292/2000 raona el següent: “el dret a
consentir la recollida i tractament de les dades personals no implica de cap
manera consentir la cessió d’aquestes dades a tercers. I per tant, la cessió
dels mateixos a un tercer per procedir a un tractament amb finalitats diferents
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de les que van originar la recollida, encara que poguessin ser compatibles
amb aquelles, suposa una nova possessió i ús que requereix el consentiment
de l’interessat”. 

»En definitiva, que les dades de caràcter personal no es poden tractar per a
finalitats diferents a les que van motivar la seva recollida, ja que això supo-
saria un nou ús que requereix el consentiment de la persona interessada. 

»Tot i que la funcionària ha admès la seva responsabilitat, reconeixement que
ha portat a l’Ajuntament a exercir la seva potestat disciplinària, no obstant
això, en la mesura que l’Ajuntament és el responsable del fitxer en relació
amb el qual s’hauria comès la infracció, el règim sancionador previst a la
LOPD comporta l’atribució de responsabilitat pels fets imputats a
l’Ajuntament, per la seva condició de responsable del fitxer. Això, sense per-
judici que la pròpia LOPD preveu a l’article 46.2 la possibilitat que en la reso-
lució del procediment es proposi l’inici d’actuacions disciplinàries que resul-
tin procedents, extrem que no es proposa en el present cas, en haver-se
acreditat ja que el propi Ajuntament ha adoptat les mesures disciplinàries per-
tinents.»

Inexistència de contracte d’encarregat de tractament

L’any 2008 l’Agència va iniciar 2 procediments sancionadors que van finalit-
zar amb la declaració de l’existència d’una infracció greu, en concret la pre-
vista en l’article 44.3.d amb relació a l’article 12, ambdós de la LOPD, deri-
vada de la inexistència d’un contracte d’encarregat de tractament. 

Un d’aquests casos fa referència a una universitat que va elaborar un estudi
amb la finalitat de fer un «retrat robot» sobre les opinions, les actituds i els
hàbits de la nostra societat. Per dur a terme aquest treball de camp, aquesta
universitat va contractar una empresa amb la qual no va formalitzar cap con-
tracte d’encarregat de tractament. Aquest fet es va considerar constitutiu
d’una infracció de la LOPD respecte de l’obligació de formalitzar el contracte
d’encarregat del tractament quan un tercer accedeix a dades per a la pres-
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tació d’un servei al responsable del tractament. Així, la resolució sanciona-
dora abordava aquest tema de la manera següent:

«Tercer. L’article 44.3.d estableix: 

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

»L’article 12 de la LOPD preveu:

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

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

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

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

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

»Durant la tramitació del present procediment ha quedat acreditat que la
..... va realitzar la contractació de l’empresa ..... ja que consta a l’expedient
la resolució del Rector de la ..... de data ..... per la qual resolia adjudicar
a aquesta empresa el contracte per a la realització del treball de camp i
preparació de les dades de ...... La ..... va formalitzar el plec de clàusules
administratives en les quals es definien les característiques de la contrac-
tació. 

»Amb independència que fos el ..... qui apuntés la possibilitat de la contrac-
tació de ....., ja que s’observa com des del primer moment ... apareixia vin-
culada al projecte, qui va formalitzar la relació amb ....., és a dir, qui va con-
tractar a ..... per a la realització del treball de camp va ser la ...... Per tant, de
la mateixa manera que la ..... va assumir la responsabilitat de contractar
aquesta empresa, li corresponia també el deure de donar les instruccions
necessàries en relació amb el tractament de dades personals que la realit-
zació d’aquest projecte comportava, en els termes que preveu l’article 12
LOPD. La ..... com a coordinadora nacional del projecte i com a institució que
va contractar a l’empresa encarregada de tractament, havia de vetllar per tal
que el tractament de les dades personals dels participants en la mostra es
portés a terme amb les garanties que preveu la LOPD. La ..... havia d’estipu-
lar la manera com s’havien de tractar les dades, amb quina finalitat, la prohi-
bició de comunicar-les a tercers i les mesures de seguretat que, en concret,
resultaven d’aplicació al tractament de dades. Així mateix, també hauria d’ha-
ver previst quin destí es donaria a aquestes dades una vegada prestat el ser-
vei o quan finalitzés la relació contractual. 

»La ..., com a entitat que va contractar a ....., tenia el domini material de les
actuacions que aquesta empresa anava a realitzar amb els enquestats, per
tant, els havia de donar les instruccions precises respecte del tractament de
dades personals, i en no fer-ho, va incórrer en la infracció de l’article 44.3.d)
de la LOPD, en relació amb les garanties establertes a l’article 12 del mateix
text legal.» 
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Manca d’informació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades

L’article 31 de l’EAC inclou expressament, entre els drets en l’àmbit polític i de
l’Administració, el dret de totes les persones a la protecció de dades personals
en els fitxers que són competència de la Generalitat. El mateix precepte disposa
a continuació que una autoritat independent, designada pel Parlament, ha de
vetllar pel respecte al dret a la protecció de dades, en els termes que establei-
xin les lleis. També en l’article 156.d de l’EAC, en aquest cas des d’una pers-
pectiva competencial, es fa referència a aquesta autoritat independent, que ha
de vetllar per garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal. 

Aquesta autoritat independent a què es refereix l’EAC és l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, creada per la Llei 5/2002, de 19 d’abril. Aquesta llei
fa una relació de les funcions pròpies de l’Agència, totes vinculades a les
competències que té atribuïdes i, entre aquestes, tenen una gran importàn-
cia les d’inspecció i control. 

L’Agència, com a autoritat de control, té doncs l’obligació de vetllar pel com-
pliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter perso-
nal i ha de controlar-ne l’aplicació, especialment 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.

Per 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 a l’exercici de les seves funcions. En el mateix sen-
tit, per poder dur a terme 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. 
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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 la informació i l’ajuda
que aquesta autoritat de control li sol·liciti. 

En connexió amb tot l’anterior, i per tal d’evitar l’incompliment d’aquesta obli-
gació de col·laborar i aportar informació, que podria impedir a l’Agència el
desenvolupament normal de les funcions de control que té atribuïdes, l’arti-
cle 44.3.i de la LOPD preveu com a infracció greu el següent:

«i) No remetre a l’Agència de Protecció de Dades les notificacions que pre-
veuen aquesta Llei o les seves disposicions de desplegament, i no pro-
porcionar a l’Agència en el termini escaient tots els documents i les infor-
macions que hagi de rebre o siguin requerits per aquell a aquests efectes.»

Durant l’any 2008 es van incoar 2 procediments sancionadors per la comis-
sió d’aquesta infracció, atès que les entitats sancionades havien incomplert
amb reiteració els requeriments de l’Agència, en els quals s’advertia expres-
sament que aquella conducta podia ser constitutiva de la infracció prevista
en l’article 44.3.i de la LOPD. 

A continuació es transcriu part de la resolució sancionadora d’un dels dos
procediments sancionadors esmentats, en què s’analitza l’incompliment de
remetre a l’Agència la informació i documentació sol·licitada:

«Segon. Els fets exposats constitueixen una infracció greu de les previstes
a l’article 44.3.i) que preveu com a tal:

»“No remetre a l’Agència de Protecció de Dades les notificacions que pre-
veuen aquesta Llei o les seves disposicions de desplegament, i no propor-
cionar a l’Agència en el termini escaient tots els documents i les informacions
que hagi de rebre o siguin requerits per aquell a aquests efectes.”
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»L’Agència Catalana de Protecció de Dades com a autoritat de control de les
administracions publiques catalanes, té l’obligació de vetllar pel compliment de
la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i n’ha de
controlar l’aplicació. També es refereix a aquesta funció l’article 156.d) de la
Llei 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

»En aquesta línia, l’article 5.3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, configura l’obli-
gació 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. L’article 5.1.g de la Llei
5/2002, de 19 d’abril, estableix que l’Agència pot obtenir dels responsables
de fitxer la informació que consideri necessària per a l’exercici de les seves
funcions. 

»Per tant, en primer lloc, l’Ajuntament de ..... estava obligat a complimentar
el requeriment realitzat mitjançant la resolució de la directora de l’Agència del
dia ....., reiterat mitjançant requeriments de data ..... i ....., especialment si es
té en compte que es tractava d’una resolució dictada en el si d’un procedi-
ment sancionador, que declarava la comissió d’una infracció per part de
l’Ajuntament, i que ordenava l’adequació dels formularis i impresos que es
trobaven a disposició dels ciutadans d’acord amb els requeriments que pre-
veu l’article 5 LOPD. A aquest respecte, l’article 16.3 de la Llei 5/2002, de 19
d’abril, imposa als responsables dels fitxers el deure de comunicar a
l’Agència les resolucions adoptades referents a les actuacions i mesures
dutes a terme en compliment de les resolucions que declaren la comissió
d’una infracció i ordenen les mesures a adoptar per tal de corregir els efec-
tes de la infracció. A més, no es pot oblidar que el requeriment que contenia
la resolució de ..... anava dirigit a fer efectiu el dret d’informació de les per-
sones a les quals es recullen dades, és a dir, garantir el respecte al seu dret
fonamental a la protecció de dades. Aquest requeriment incomplert es va rei-
terar posteriorment en dues ocasions més, les quals tampoc no van ser ate-
ses en el termini concedit a l’efecte.

»En segon lloc, en base a les previsions legals exposades anteriorment,
l’Ajuntament estava també obligat a proporcionar a l’Agència la informació
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sol·licitada el dia ..... en relació amb la Informació Prèvia número ....., i que
es va tornar a reiterar el dia ..... del mateix any, sense que l’Ajuntament infor-
més en els termes sol·licitats dins del termini atorgat.

»En conseqüència, l’incompliment reiterat d’aquest deure d’informació i de
trametre la documentació requerida, és constitutiu de la infracció prevista a
l’article 44.3.i de la LOPD.»

3.3.2. Procediments de tutela de drets

L’any 2008 s’han rebut 23 reclamacions de tutela de drets, i a diferència de
l’any anterior, en què algunes es van traslladar a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades perquè eren competència seva, l’any 2008 totes les recla-
macions encaixaven en l’àmbit competencial de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. D’aquestes 23 reclamacions rebudes a l’Agència durant
l’any 2008, se n’han resolt 19, i també durant el mateix any se n’han resolt 5
que corresponien a reclamacions rebudes l’any anterior. Les reclamacions de
tutela de drets resoltes estaven relacionades amb l’exercici dels drets ARCO.
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 la totalitat de drets invocats.

Així mateix, i seguint la tendència que es va iniciar l’any 2007, durant l’any
2008 s’han continuat rebent reclamacions de tutela de drets relacionades
amb l’exercici dels drets d’accés i cancel·lació respecte de les imatges enre-
gistrades mitjançant sistemes de videovigilància.

PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS DURANT L’ANY 2008 SEGONS EL TIPUS DE DRET AFECTAT

DRET NOMBRE
Dret d’accés 13
Dret de cancel·lació 9
Dret de rectificació 2
Dret d’oposició 2
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PROCEDIMENTS DE TUTELA RESOLTS DURANT L’ANY 2008 SEGONS EL TIPUS DE DRET AFECTAT

* En les dades del quadre s’ha de tenir en compte que hi ha procediments que han versat sobre més d’un
dret. 

De les 24 reclamacions de les quals s’ha dictat resolució l’any 2008,
aquesta ha estat estimatòria o parcialment estimatòria en 15 casos i dene-
gatòria en 8 casos més. En el procediment restant es va dictar resolució
d’arxiu per desistiment de la persona interessada, atès que no va esmenar
el defecte de manca de representació en forma i termini, malgrat que s’ha-
via formulat el requeriment corresponent, d’acord amb l’article 71 de la Llei
30/1992, i amb l’advertiment exprés del desistiment, segons el previst en el
mateix precepte. 

Respecte de les resolucions parcialment estimatòries, cal aclarir que en molts
casos obeeixen a supòsits en què l’administració no havia resolt expressa-
ment la sol·licitud del dret, o bé ho havia fet fora del termini previst a aquest
efecte, sense que s’hagués arribat a denegar de manera expressa el dret en
qüestió. És per això que, en aquests supòsits, la resolució estimava la recla-
mació per raons estrictament formals, i en molts no calia incloure cap reque-
riment en la resolució, perquè durant la tramitació del procediment ja s’havia
fet efectiu el dret exercit per la persona afectada. 

Dret d’oposició
8%

Dret de rectificació
8%

Dret de cancel·lació
35%

Dret d’accés
49%
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A continuació es destaquen els aspectes més rellevants referents a les reso-
lucions dictades en procediments de reclamació de tutela de drets ARCO que
s’han dictat durant l’any 2008. 

Dret d’accés

Dels 9 procediments referents al dret d’accés resolts per l’Agència durant
l’any 2008, en 6 casos es dictà resolució estimatòria en tot o en part, i en
només 3 casos fou desestimatòria. 

Tot seguit es transcriu part de la fonamentació inclosa en la resolució d’un
procediment en què la persona afectada havia exercit el dret d’accés davant
el responsable del fitxer i aquest li havia donat resposta fora del termini d’un
mes previst a aquest efecte. Val a dir que en la resolució s’invocava el Reial
decret 1332/1994, de 20 de juny, pel qual es desenvolupen alguns precep-
tes de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, perquè es tractava de la dis-
posició reglamentària encara vigent —fins a l’entrada en vigor del RLOPD—
en el moment dels fets que van originar aquell procediment. En la resolució
s’exposava el següent:

«Segon. L’article 15 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal (LOPD) estableix: 

»“1. L’interessat té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les
seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen de
les dades i les comunicacions efectuades o que es prevegin fer.

»”2. La informació es pot obtenir mitjançant la mera consulta de les dades
per mitjà de la visualització, o la indicació de les dades que són objecte
de tractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certifi-
cada o no, en forma ilegible i intel·ligible, sense utilitzar claus o codis
que requereixin l’ús de dispositius mecànics específics.

»”3. El dret d’accés a que es refereix aquest article només pot ser exercit
a intervals no inferiors a dotze mesos, llevat que l’interessat acrediti un
interès legítim a aquest efecte, cas en què el poden exercir abans.”
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»Tercer. L’article 18.1 de la LOPD estableix que:

»“Les actuacions contràries al que disposa aquesta Llei poden ser objecte
de reclamació pels interessats davant l’Agència de Protecció de Dades, en
la forma que es determini per reglament.” 

»Així mateix, l’apartat 2 d’aquest article afegeix que:

»“L’interessat al qual es denegui, totalment o parcialment, l’exercici dels drets
d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació, ho pot posar en coneixement
de l’Agència de Protecció de Dades o, si s’escau, de l’organisme competent
de cada comunitat autònoma, que s’ha d’assegurar de la procedència o
improcedència de la denegació.”

»Quart. L’article 12 del Reial decret 1332/1994, de 20 de juny, pel qual es
desenvolupen alguns preceptes de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre,
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. Si la resolu-
ció és estimatòria, l’accés es farà efectiu en el termini de 10 dies.

»Cinquè. En el present cas, es desprèn dels fets que el reclamant va exer-
cir el dret d’accés davant ..... el dia ....., mentre que la resposta a aquesta
petició, que va ser en sentit estimatori, es va formalitzar mitjançant un escrit
de ....., de data ....., però amb segell de registre de sortida de ...... No consta
la data de la recepció d’aquest escrit per part del reclamant.

»L’article 12 del Reial decret 1332/1994, preveu que el dret d’accés es faci
efectiu en el termini d’un mes. En el present cas, la resposta al reclamant es
va efectuar fora del termini establert, ja que en el millor dels casos s’hauria
cursat el ....., un cop l’afectat havia presentat ja la reclamació davant aquesta
Agència per haver-se superat el termini d’un mes, la qual cosa permet con-
cloure que ..... no va fer efectiu el dret d’accés de la persona afectada en la
forma i termini previstos a les normes aplicables. 

»A més, pel què fa a la resposta donada al reclamant, escau assenyalar que
aquest va exercir el dret d’accés davant ...... En canvi, la resposta rebuda per
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part de ..... únicament l’informa sobre les dades que es contenen als fitxers
d’aquest organisme autònom, però no informava de les dades que es
poguessin trobar incloses en els fitxers de ...... Cal precisar que en el cas que
no es disposen de dades personals del reclamant, també s’ha d’informar d’a-
quest extrem, ja que en cas contrari no estaria garantida l’efectivitat del dret
d’accés. 

»D’acord amb l’article 1.1 dels Estatuts de ....., aquesta entitat “..... és un
organisme autònom creat per ....., dotat de personalitat jurídica diferenciada,
patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment
de les seves finalitats.” Per tant, ..... no és responsable dels fitxers de ....., ni
consta que ..... l’hagi designat com a entitat responsable per fer efectius els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb els fitxers
de ......

»Per les raons exposades, procedeix estimar la present reclamació de tutela
de drets, i cal requerir a la ..... per tal que complementi la resposta que en el
seu dia va donar ....., i doni resposta a la petició d’accés formulada pel recla-
mant respecte de les dades que puguin estar incloses en els fitxers de la .....,
encara que en cap d’aquests fitxers no existeixin dades personals referents
a la persona reclamant.»

En segon lloc, és interessant transcriure també part d’una altra resolució, en
aquest cas de caràcter desestimatori, referent al dret d’accés que s’havia
exercit davant d’un Ajuntament. En aquest procediment de tutela de drets, es
va tractar el tema dels terminis que estableix la normativa de protecció de
dades personals, i també es va fer una anàlisi exhaustiva de la regulació pre-
vista en la Llei 30/1992 sobre el termini màxim de tramitació dels procedi-
ments, i sobre la forma en què s’han de practicar les notificacions adminis-
tratives. La resolució dictada desestimava la reclamació de tutela del dret, ja
que es considerava que l’Ajuntament en qüestió havia actuat conforme a les
normes que resultaven d’aplicació. Es manifestava en la resolució: 

«Sisè. De la documentació obrant a l’expedient es desprèn que el reclamant
va exercir el dret d’accés davant l’Ajuntament de ..... el dia ...... La resposta
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a aquesta petició, que va ser en sentit estimatori, es va formalitzar mitjançant
un escrit del Tinent d’alcalde de data ....., amb segell de registre de sortida
del dia ...... Pel que fa a la notificació personal al reclamant d’aquest escrit
de resposta, l’Ajuntament de ..... ha acreditat que es va intentar practicar a
través del servei de missatgeria de l’empresa ...... A aquest respecte, l’ajun-
tament ha aportat al procediment còpia de l’escrit de resposta dirigit a la per-
sona afectada, en la qual l’empleat de l’empresa de missatgeria hi va fer
constar els diferents intents de notificació, amb les anotacions següents: 

»“13-02-08 – 12 h – no abren
»13-02-08 – 20 h – no abren
»15-02-08 – 10 h – no abren
»15-02-08 – 17.52 h – no abren”

»A la part inferior del mateix escrit aportat per l’ajuntament, hi figura també
una anotació de l’empresa, amb el segell corresponent, que té el contingut
següent: “Todas las visitas fueron realizadas por nuestro mensajero nº .....
D. .....”. 

»En base a aquestes circumstàncies referents a l’intent de notificació perso-
nal, cal fer les consideracions següents. En compliment de l’article 59.2 de
la Llei 30/1992, l’Ajuntament va intentar efectuar la notificació a l’afectat en el
lloc que aquest havia designat a l’efecte (carrer ..... núm. ..... de .....). Afegeix
el mateix precepte que quan la notificació es practica al domicili de la per-
sona interessada, si ningú no se’n pot fer càrrec, es farà constar aquesta cir-
cumstància, junt amb el dia i hora en què s’intentà la notificació, i es repetirà
l’intent per una sola vegada i en una hora diferent dins dels tres dies
següents. Es fa necessari afegir que en relació amb aquest precepte, el
Tribunal Suprem, en resoldre un recurs de cassació en la Sentència de
28/10/2004, ha fixat com a doctrina legal que l’expressió “en una hora dife-
rent” es refereix a la necessitat que entre els dos intents de notificació es
guardi una diferència d’almenys seixanta minuts. 

»Si traslladem les previsions anteriors al present cas, s’ha de concloure que
els intents de notificació personal es van efectuar conforme a l’ordenament.
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Així, consten dos intents de notificació personal efectuats el 13/02/2008 a les
12h i 20h, i dos intents més el 15/02/2008 a les 10h i 17,52h, és a dir en un
dia diferent i amb una diferència horària amb el primer intent, de més de sei-
xanta minuts. 

»És més, les al·legacions formulades pel reclamant en el tràmit d’audièn-
cia que se li ha concedit, en el sentit d’indicar que no funciona el timbre del
domicili, corroboren la versió de l’empresa de missatgeria sobre la impos-
sibilitat de notificar personalment la resolució al reclamant. A aquest res-
pecte, no es podia exigir a l’empresa a qui l’Ajuntament li havia encarregat
el lliurament de la notificació que dugués a terme més actuacions que els
quatre intents de notificació efectuats, més enllà del fet de deixar-ne cons-
tància escrita de la circumstància dels intents, tal i com es va fer en el full
elaborat per l’empleat del servei de missatgeria, que s’ha incorporat a l’ex-
pedient. 

»Un cop efectuats aquests intents de conformitat amb l’article 59 de la Llei
30/1992, per imposició del mateix precepte s’havia d’efectuar la notificació
per edicte, mitjançant publicació al tauler d’edictes de l’Ajuntament del
darrer domicili conegut, i publicació al diari oficial corresponent. També en
aquest extrem va actuar l’Ajuntament de forma ajustada a dret, en haver
acreditat documentalment, d’una banda, que al Butlletí Oficial de la
Província de ..... de ..... es va publicar l’edicte esmentat; i d’altra, que el .....
es va dirigir el mateix edicte a l’Ajuntament de ..... per a la seva publicació
al taulell d’anuncis per un termini de 15 dies. En aquest edicte s’advertia a
l’interessat que no s’havia pogut practicar la notificació personal malgrat
haver-se intentat en quatre ocasions, i que podia comparèixer davant
l’Ajuntament per tal que se li lliurés personalment l’escrit de resposta a la
seva sol·licitud d’accés. 

»En definitiva, que l’actuació de l’Ajuntament referent a la notificació de la res-
posta a la sol·licitud de l’afectat, va ser del tot ajustada a l’article 59 de la Llei
30/1992, primerament en allò referent als intents de notificació efectuats al
domicili designat a l’efecte per l’interessat, i després en allò referent a la noti-
ficació per mitjà d’edicte. 
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»Setè. Un cop vist que la notificació es va practicar en la forma prevista
per l’ordenament, resta per analitzar si es va efectuar en el termini exigible.
A aquest respecte, l’article 12 del Reial decret 1332/1994 —aplicable al pre-
sent cas per raons temporals— preveu que el dret d’accés s’ha de fer efec-
tiu en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud de l’interes-
sat. En el present cas la sol·licitud d’accés es va rebre a l’Ajuntament el
15/01/2008, i la resposta es va fer arribar a l’interessat el 13/02/2008, és a
dir quan encara no havia transcorregut el termini d’un mes. El caràcter infruc-
tuós dels intents de notificació personal efectuats tant el 13/02/2008 com el
15/02/2008, van conduir a la notificació per edicte, la qual es va culminar un
cop superat ja el termini d’un mes. Ara bé, als efectes de mesurar si s’havia
respectat el termini d’un mes exigit pel RD 1332/1994, no s’ha de prendre
com a referència la data en què finalment es va practicar la notificació per
edicte, sinó aquella data en què s’havia donat curs a la resposta. A aquest
respecte, com s’ha vist ja anteriorment, consta a l’expedient que la resposta
amb registre de sortida de l’Ajuntament de 12/02/2008, es va intentar notifi-
car el 13/02/2008, per tant abans de superar-se el termini d’un mes iniciat el
15/01/2008. 

»En consonància amb l’anterior, es pot invocar també aquí l’article 58.4 de la
Llei 30/1992, el qual disposa que als efectes d’entendre complerta l’obliga-
ció de notificar a l’interessat dins del termini màxim de durada dels procedi-
ments —en aquest cas un mes— serveix l’intent de notificació degudament
acreditat. En el present cas, consta degudament acreditat que el 13/02/2008,
és a dir abans d’esgotar-se el termini d’un mes, es va intentar notificar a l’in-
teressat la resposta a la seva sol·licitud. 

»En definitiva, de tot l’exposat es desprèn que la resposta de l’Ajuntament de
....., en sentit estimatori a la sol·licitud d’accés, es va notificar en la forma i
termini exigits per l’ordenament, de manera que no es van vulnerar en cap
moment els drets de la persona interessada. Ans al contrari, l’Ajuntament va
actuar amb diligència per tal de fer efectiu el dret d’accés de l’interessat,
motiu pel qual procedeix desestimar la present reclamació de tutela de
drets.»
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Dret de rectificació

El dret de rectificació té una vinculació evident amb el principi de qualitat de
les dades, que pretén evitar que les dades siguin inexactes o incompletes o
que es tractin quan legalment haurien d’estar cancel·lades. L’article 16 de la
LOPD es refereix a alguns aspectes relatius al dret de rectificació, però no en
defineix el significat, cosa que sí que fa el RLOPD, concretament en l’article
31.1, quan el defineix com el dret de la persona afectada que es modifiquin
les dades que siguin inexactes o incompletes. 

L’any 2008 l’Agència Catalana de Protecció de Dades va resoldre 2 procedi-
ments de tutela del dret de rectificació. En un es va dictar resolució d’arxiu
per desistiment, mentre que en l’altre la resolució fou desestimatòria. 

En aquesta última reclamació desestimada, un familiar de la persona afec-
tada exercia el dret de rectificació davant d’un hospital, concretament amb
relació al contingut d’un informe mèdic, petició de rectificació que va ser
denegada per l’hospital. 

A continuació es transcriu part de la resolució en què es desestimava la recla-
mació, i en la qual es van analitzar tant els aspectes formals referents als
requisits per actuar en representació de la persona afectada, com els aspec-
tes de fons: 

«Cinquè. Dels fets que s’han exposat, i que consten acreditats documen-
talment a l’expedient, escau analitzar doncs dues qüestions. La primera refe-
rida al compliment dels aspectes formals de l’exercici del dret de rectifica-
ció; i, d’altra, el fons de la qüestió plantejada, cosa que es farà en el fonament
de dret següent.

»Així les coses, consta acreditat que el marit de la reclamant, Sr. ....., va exer-
cir el dret de rectificació en nom de la seva esposa, Sra. ....., mitjançant la
tramesa d’un escrit que va tenir entrada a l’Hospital ..... el dia 4/04/2007,
extrem admès pel mateix Hospital en l’escrit posterior de resposta. L’Hospital
..... va resoldre aquesta petició en sentit desestimatori el dia 25/04/2007.
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Posteriorment, el Sr. ..... va tornar a formular la seva petició el dia 18/10/2007,
mitjançant un escrit que va ser rebut per l’Hospital ..... el dia 19/10/2007.
L’Hospital va donar resposta a la petició mitjançant escrit del dia 25/10/2007,
en el mateix sentit desestimatori, sense que consti la data de recepció d’a-
quest escrit per part del reclamant. 

»El termini legalment establert per resoldre la petició de rectificació de dades
és de 10 dies, per tant, respecte la primera petició rebuda per l’Hospital el
04/04/2007, la resposta es va produir fora d’aquest termini, la qual cosa
podria comportar, únicament per raons formals, l’estimació parcial de la pre-
sent reclamació. En l’escrit de resposta de l’Hospital es posava de manifest
la manca d’acreditació de la representació exercida pel Sr. ....., però tal
defecte s’havia d’advertir, en cas d’apreciar-se, dins del termini de 10 dies
fixat per l’ordenament per a fer efectiu el dret de rectificació. 

»Pel que fa a la segona petició, va tenir entrada a la seu de l’Hospital el dia
19/10/2007, i l’escrit de resposta és del dia 25/10/2007, cosa que permetria
presumir que aquí sí s’havia respectat el termini de 10 dies. Ara bé, per tal
que es garanteixi l’efectivitat del dret en el termini esmentat, no és suficient
que s’elabori la resposta sinó que s’hagi notificat a la persona interessada, o
si més no que s’hagi enviat, extrems que correspon acreditar a l’entitat recla-
mada, cosa que en el present cas no s’ha fet. En qualsevol cas, el compli-
ment o no d’aquest termini en relació amb la segona petició es tractaria d’una
qüestió irrellevant, per haver-se incomplert ja en relació amb la primera peti-
ció, cosa que també podria conduir per si mateixa a l’estimació parcial per
raons formals. 

»No obstant això, en el present procediment no procedeix pronunciar-se res-
pecte de l’exercici del dret de rectificació exercit davant l’Hospital ....., atès
que aquest dret es va exercir per una persona que no ostentava la represen-
tació legal de l’afectada.

»En aquest sentit, l’Hospital ..... addueix la manca de representació com a
causa formal per denegar ambdues peticions, i escau assenyalar que, cer-
tament, tal com exposa l’Hospital ....., el dret de rectificació que regula la

Memòria d’actuacions

131

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



LOPD és un dret personalíssim, per tant, únicament el pot exercir la persona
afectada. En la primera petició que el Sr. ..... va adreçar a l’Hospital .....,
aquest últim li va denegar la petició tota vegada que va considerar que no
estava legitimat per exercir aquest dret. Respecte la segona petició, la
designa com a administrador patrimonial del Sr. ..... respecte del patrimoni
de la seva esposa, no li conferia potestats per a l’exercici d’accions perso-
nalíssimes, ja que estava limitada a la seva defensa judicial i a l’administra-
ció patrimonial dels seus béns. 

»Sisè. Per tant, aquesta manca de representació en l’exercici del dret, per sí
sola podria comportar la desestimació de la reclamació presentada davant
d’aquesta Agència per la Sra. ....., en nom de la Sra. ....., ja que és un pres-
supòsit indispensable (articles 16 i 18.2 de la LOPD) que el dret s’hagi exer-
cit per la persona afectada o representant legal prèviament davant del res-
ponsable del fitxer, en aquest cas davant l’Hospital ...... 

»No obstant això, per tal de donar resposta a la qüestió de fons plantejada,
és a dir la rectificació de la referència a “.....” com a causa de la ..... que va
patir la Sra. ..... i que consta recollida a l’informe d’alta mèdica de 15/01/2007,
escau fer les consideracions següents: 

»1. D’acord amb la LOPD i el RLOPD, només es poden rectificar les dades
que siguin inexactes o incompletes. Per tal de portar a terme aquesta
rectificació, cal que la persona afectada acrediti documentalment l’e-
xistència d’aquest error a rectificar (article 32.1 RD 1720/2007).
»En el present cas, no s’ha aportat documentació o informació acredi-
tativa d’aquest error de manera que permeti rectificar les dades en el
sentit que preveu la LOPD.

2. L’exercici del dret de rectificació respecte de les dades que consten a
la història clínica es veu condicionat per diversos factors. En primer lloc,
s’ha de tenir en compte que les dades recollides formen part, de la his-
tòria clínica sobre la qual existeix un deure de conservació. En segon
lloc, la finalitat de la història clínica no és altra que garantir una assis-
tència adequada al pacient, per tant, resulta important conèixer totes
les patologies patides, evolució, tractaments, etc., del pacient.
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»3. Atesa la configuració del dret de rectificació dins l’àmbit de la història
clínica, aquest resta circumscrit a aquelles categories de dades que no
siguin pertinents, de forma òbvia, per a la finalitat de la història clínica
(per exemple, dades identificatives, dades administratives, de factura-
ció, equivocades o que hagin canviat).

»4. En el present cas es demana la rectificació d’una dada inclosa per un
metge en el desenvolupament de les seves funcions, de manera que
és raonable atorgar-li una presumpció de certesa, tenint en compte a
més que segons ha informat l’Hospital es va obtenir a partir d’informa-
ció aportada per l’entorn del pacient, dels sanitaris que la van atendre
en primer moment, i de la pròpia ... que patia la reclamant quan va
tenir... A més, no es tracta d’una presumpció irrellevant, tota vegada
que aquesta informació podia resultar d’interès a efectes terapèutics,
tant en el moment de l’assistència com en el futur. Per tant, atesa la
naturalesa d’aquesta informació i de les circumstàncies que s’han indi-
cat, no resulta rectificable en els termes que preveu la LOPD, tenint en
compte que no s’ha aportat cap element objectiu que permeti desvir-
tuar la presumpció assenyalada.
»Tot això, sens perjudici que si com a conseqüència de les eventuals
accions que la reclamant pugui iniciar contra ....., s’obté una sentència
que posi de manifest l’existència d’un error, es pugui sol·licitar la recti-
ficació d’aquesta dada.

»Per tant, la negativa per part de l’Hospital ..... de rectificar les dades relati-
ves a la possible causa de la ..... resulta ajustada a la normativa reguladora
de la protecció de dades.»

Dret de cancel·lació

El dret de cancel·lació consisteix en el dret que se suprimeixin les dades que
resultin inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig. 

L’any 2008 l’Agència Catalana de Protecció de Dades va resoldre 13 procedi-
ments de reclamació de tutela de drets per denegació de l’exercici del dret de
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cancel·lació de dades. La majoria de casos s’han resolt de manera estimatò-
ria. La principal causa de reclamació és la no-resposta de les administracions
públiques a la petició de cancel·lació de dades personals formulada per la per-
sona afectada, o bé el fet que la donen fora del termini legalment establert. En
aquest sentit, cal dir que la LOPD és molt clara quan estableix en l’article 16
que el termini per fer efectiu el dret de cancel·lació és de 10 dies, termini en el
qual només s’han de computar els dies hàbils, segons precisa l’article 6 del
RLOPD. Per tant, qualsevol demora en aquesta resposta, que no sigui imputa-
ble a la mateixa persona afectada, ha de conduir a l’estimació de la reclama-
ció formulada, encara que només sigui en aquesta qüestió formal.

Precisament amb relació a la qüestió del còmput dels terminis, cal destacar
un procediment iniciat a finals del 2007 i resolt a principis de l’any 2008, en
què la persona interessada va exercir el dret de cancel·lació davant del res-
ponsable del fitxer sobre les seves imatges enregistrades per sistemes de
videovigilància. El responsable del fitxer va notificar la cancel·lació de les
dades a la persona reclamant, però fora del termini previst a aquest efecte.
La resolució del procediment raonava el següent: 

«Primerament, cal precisar que l’aplicació de les normes vigents al moment
dels fets implica que el termini esmentat és de 10 dies naturals, per les raons
següents. Si bé ..... és una entitat de dret públic, segons consta als seus
Estatuts se sotmet al dret privat, i s’ha constatat que el fitxer de càmeres de
videovigilància, consta inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de
Protecció de dades com a fitxer de titularitat privada. Així les coses, la rela-
ció jurídica sorgida en la sol·licitud de cancel·lació formulada davant ..... pel
senyor ....., es regia per dret privat, de manera que en allò referent al còmput
dels terminis, cal acudir a l’article 5.2 del Codi Civil, el qual disposa que en
el còmput civil dels terminis no s’exclouen els dies inhàbils. És per això que
davant la sol·licitud presentada l’01/10/2007, ..... havia de fer efectiu el dret
de cancel·lació en el termini de 10 dies naturals, perquè així ho imposaven
les normes vigents. 

»En segon lloc, pel que fa al dia inicial del còmput, ..... qüestiona que es
pogués tenir en compte l’01/10/2007 perquè el reclamant va presentar el full
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de reclamacions sol·licitant la cancel·lació a l’estació de ....., enlloc de fer-ho
a l’adreça que consta en la senyalització de les zones videovigilades, en les
quals es fa constar que els drets es poden exercir davant de ..... a l’adreça
del carrer ..... núm. ..... de ....., amb l’indicació de la referència LOPD, la qual
cosa va allargar el temps de resposta a la seva petició de cancel·lació.
Certament, si ..... tenia designada l’adreça esmentada a efectes de l’exercici
del dret de cancel·lació, el dia inicial del còmput de 10 dies previst a la LOPD
seria el d’arribada de la sol·licitud de cancel·lació en l’adreça designada a
aquest efecte. Però atès que en la tramitació del present procediment ..... no
ha acreditat la data en què la sol·licitud va arribar a la seu indicada, s’ha de
prendre com a referència d’inici del còmput la data de presentació a l’esta-
ció de ..... de ....., en relació amb la qual no consta tampoc que se li hagués
efectuat al reclamant cap tipus d’objecció o observació sobre el lloc on s’ha-
via d’exercir aquest dret. Per tant, va ser la pròpia entitat la que va admetre
la sol·licitud a una seu diferent a la que té especificada per a tramitar aquests
tipus de peticions, de manera que qualsevol demora en la seva tramitació
seria imputable a la pròpia entitat.» 

També s’abordava la qüestió del termini per donar resposta a la sol·licitud d’e-
xercici del dret en un altre procediment en què la persona reclamant havia
demanat la cancel·lació de les seves dades, i a la qual no es va donar res-
posta perquè el responsable del fitxer va considerar que mancaven alguns
requisits. En la resolució de la reclamació de tutela de drets, parcialment esti-
matòria, s’exposava el següent: 

«Cinquè. Dels fets objecte de reclamació s’acredita que el reclamant va
exercir el dret de cancel·lació davant la ..... mitjançant la presentació d’un
escrit al seu registre general en data 6/03/08, mentre que la cancel·lació es
va fer efectiva mitjançant resolució ..... del dia 8/08/08, és a dir, una vegada
havia transcorregut el termini de 10 dies legalment establert. No consta la
comunicació d’aquesta resolució al reclamant. La ..... va informar que inicial-
ment no s’havia procedit a la cancel·lació de les dades tota vegada que la
sol·licitud del reclamant no complia els requisits que exigeix l’article 22 de la
LOPD. La petició d’esmena que va realitzar la ..... podria haver paralitzat el
còmput de 10 dies que té per resoldre la petició de cancel·lació, sempre i
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quan hagués requerit al reclamant abans d’esgotar-se el termini per resoldre.
No obstant això, la ..... va tardar més, tota vegada que consta a l’expedient
un escrit que el reclamant va presentar al registre de la ..... el dia 7/05/08
—dos mesos més tard de la presentació de la seva petició— pel qual mani-
festava que no havia rebut resposta ni cap altre comunicació relativa a la seva
petició de cancel·lació (“Que habiendo transcurrido ya dos meses desde la
presentación de mi escrito de 6 de marzo del año en curso, mediante el cual
solicitaba la cancelación de los […] que sobre mi persona obran almacena-
dos en las bases de datos de […] sin que hasta la fecha se haya comuni-
cado al suscrito resolución alguna ni ningún otro tipo de acto relativo a la
misma [...]”).

»Procedeix per tant l’estimació per motius formals de la present tutela de
drets, atès que ha quedat acreditat que la ..... no va atendre en el termini de
10 dies la petició de cancel·lació de dades sol·licitada, tot i que ho ha fet
durant la tramitació del present procediment.»

En aquest punt cal també fer referència a una resolució de l’any 2008 refe-
rent a un procediment iniciat l’any 2007 en què un ciutadà argumentava que
després d’haver sol·licitat la cancel·lació de les seves imatges respecte d’un
sistema de videovigilància d’una entitat, aquesta no li havia contestat en el
termini de 10 dies. En aquest cas en concret, la persona reclamant no acre-
ditava que, prèviament a la presentació de la reclamació de tutela de drets,
hagués acomplert el requisit imprescindible d’exercir aquest dret davant el
responsable del fitxer, per la qual cosa, la reclamació va ser desestimada
amb els arguments següents:

«Cinquè. El reclamant manifesta haver exercir el dret de cancel·lació a tra-
vés d’un exemplar dels fulls de reclamació que ..... té a disposició dels usua-
ris, i que li van facilitar els empleats de ...... Segons el propi reclamant, aquest
imprès l’hauria dirigit a ..... per correu ordinari, i ell mateix ve a admetre que
no té constància que la sol·licitud de cancel·lació arribés a ...... Per la seva
banda, ..... nega haver rebut l’escrit de sol·licitud de cancel·lació que va
donar lloc a la posterior reclamació. Així les coses, es pot avançar ja que
aquesta reclamació s’ha de desestimar, al no existir constància documental
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que la sol·licitud de cancel·lació hagués arribat al responsable del fitxer,
defecte que al seu torn impedeix considerar que s’hagués desestimat, requi-
sit que opera com a pressupòsit previ imprescindible per formular la recla-
mació davant l’Agència.»

»Un altre cas desestimatori que val la pena incloure en aquesta memòria fa
referència a la sol·licitud que havia fet una persona davant una Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació, reclamant la cancel·lació de les seves dades
personals del cens i de la llista electoral i altres fitxers d’aquesta entitat. La
Cambra de Comerç va denegar la cancel·lació d’aquestes dades, per la qual
cosa, la persona titular de les dades va presentar l’any 2007 davant l’Agència
un procediment de tutela de drets. En la resolució d’aquest procediment, que
es va dictar l’any 2008, es va tractar la normativa aplicable al cas de les
Cambres de Comerç per desestimar la reclamació, de la manera següent:

»Amb caràcter previ a l’anàlisi de la petició de cancel·lació de dades que en
concret planteja la reclamant, es fa necessari recordar quina és la naturalesa
d’aquest dret previst a l’article 16 de la LOPD, que s’ha transcrit. D’aquest
precepte es desprèn que els drets de rectificació i cancel·lació estan direc-
tament connectats, ja que obeeixen a una mateixa finalitat. La doctrina ha res-
saltat que aquest fi comú a ambdues figures és el de posar a disposició de
l’interessat el dret a reaccionar quan s’està produint un tractament de les
seves dades contrari a la legislació sobre protecció de dades personals, i en
particular quan aquestes dades resulten inexactes o incompletes; o també
quan la seva conservació no sigui ja necessària en relació amb els fins que
van justificar la seva recollida i tractament. Així doncs, el dret de cancel·lació
parteix de la presumpció que s’ha produït un tractament il·legal de les dades.
És per això que l’article 16.3 de la LOPD disposa que la cancel·lació no dóna
lloc a la supressió o eliminació de les dades, sinó al seu bloqueig, per tal que
es conservin a disposició de les autoritats a les qui correspon determinar “les
possibles responsabilitats del tractament” il·legal, se sobreentén. 

»Aquest caràcter restrictiu del dret de cancel·lació, s’accentua encara més
en el cas dels fitxers públics, com succeeix aquí, sense que amb això es pre-
tengui negar l’operativitat d’aquest dret davant les administracions públiques.
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El cert és que en el cas dels fitxers públics, ens trobem amb dades perso-
nals en poder de les administracions públiques, recollides en uns suports que
mereixen la qualificació de “documents administratius” i en relació amb els
quals regeix el deure de conservació. En efecte, no es pot oblidar que en
l’àmbit del sector públic, les administracions públiques —també les que inte-
gren l’Administració Corporativa, com és el cas de les Cambres de Comerç—
tenen assignades unes potestats i fins públics als que serveix la tinença i ús
de les dades personals. Aquestes consideracions prèvies sobre les limita-
cions del dret de cancel·lació quan s’exerceix respecte a fitxers públics no
es poden passar per alt en el present supòsit, que s’analitza tot seguit.

»Sisè. Des de la perspectiva de la normativa sectorial de les Cambres de
Comerç, els preceptes a tenir en compte són els següents. Primerament, l’ar-
ticle 6 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Indústria y Navegación, sota el títol “Electors”, disposa el següent: 

»“1. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejer-
zan actividades comerciales, industriales o navieras en territorio nacio-
nal, tendrán la condición de electores de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación, dentro de cuya circunscripción
cuenten con establecimientos, delegaciones o agencias. 

»”2. En especial, se considerarán actividades incluidas en el apartado ante-
rior, las ejercidas por cuenta propia, en comisión o agencia, en el sec-
tor extractivo, industrial, de la construcción, comercial, de los servicios,
singularmente de hostelería, transporte, comunicaciones, ahorro, finan-
cieros, seguros, alquileres, espectáculos, juegos, actividades artísticas,
así como los relativos a gestoría, intermediación, representación o con-
signación en el comercio, tasaciones y liquidaciones de todas clases,
y los correspondientes a agencias inmobiliarias, de la propiedad indus-
trial, de valores negociables, de seguros y de créditos. 
»En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas, ganaderas
y pesqueras de carácter primario y los servicios de Agentes y
Corredores de Seguros que sean personas físicas así como los corres-
pondientes a profesiones liberales no incluidas expresamente en el
párrafo anterior. 

Memòria d’actuacions

138

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



»”3. Se entenderá que una persona natural o jurídica ejerce una actividad
comercial, industrial o naviera cuando por esta razón quede sujeta al
Impuesto de Actividades Económicas o tributo que lo sustituya.” 

»En termes similars, l’article 16 de Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cam-
bres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell
General de les Cambres, disposa: 

»“1. Són electors de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació
les persones naturals i jurídiques, amb independència de llur naciona-
litat, que exerceixen una activitat comercial, industrial o naviliera en el
territori espanyol, en els termes establerts per l’article 6 de la Llei de
l’Estat 3/1993, i que tenen establiments, delegacions o agències en
l’àmbit territorial de la cambra respectiva, quan per l’activitat correspo-
nent estiguin subjectes a l’impost sobre activitats econòmiques o a l’im-
post que el substitueixi.

»”2. Els electors de les cambres tenen dret a elegir els òrgans de govern
de les cambres i a ésser-hi elegits, en els termes establerts per aquesta
Llei i el seu desenvolupament reglamentari.

»”3. Els electors de les cambres tenen l’obligació de subministrar a la cam-
bra les dades exigibles sobre l’empresa i, si escau, sobre el sector de
la seva activitat.”

»Aquests preceptes vinculen doncs la condició d’elector al fet que l’activitat
desenvolupada estigui subjecta a l’IAE. A partir d’aquí, tant l’article 8.1 de la
Llei 3/1993 com l’article 17.1 de la Llei 14/2002 disposen que el cens electo-
ral comprèn la totalitat dels electors. 

»Pel que fa al fitxer del recurs cameral, en relació amb el qual es pot enten-
dre que la reclamant igualment pretén la cancel·lació de les seves dades, l’ar-
ticle 13 de la Llei 3/1993 imposa el pagament obligat d’aquest mitjà de finan-
çament de les Cambres, també a les persones que estiguin subjectes a l’IAE.

»Setè. Dels diferents escrits que ha presentat la reclamant, primer davant
la Cambra i després davant aquesta Agència, es dedueix que basa la seva
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petició de cancel·lació en la premissa de considerar que la seva activitat,
corresponent a l’epígraf de l’IAE 651.4 (comerç al detall d’articles de merce-
ria i paqueteria), des del 2002 no està subjecta a aquest impost ni a cap altre
que el substitueixi, de manera que entén no se li pot imposar la condició d’e-
lector. Doncs bé, aquesta premissa de la qual parteix la reclamant és errò-
nia, al confondre i equiparar dues qüestions o figures diferents de l’àmbit tri-
butari, com són la no subjecció a un tribut, i l’exempció al pagament. 

»Certament la no subjecció i l’exempció tenen en comú que el contribuent no
ha de pagar el tribut que es tracti, però aquesta equiparació en el resultat
final no esvaeix les diferències entre una i altra. La no subjecció a un tribut
es refereix als casos en què mai no s’ha arribat a produir el fet imposable (arti-
cle 20 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). En canvi,
l’exempció es refereix a aquells casos en què, malgrat haver-se produït el fet
imposable, la Llei eximeix del compliment de l’obligació (article 22 de la Llei
58/2003). És a dir, en el cas d’exempció existeix el fet imposable i per tant
neix l’obligació de pagar, però apareix una norma amb el mateix rang que la
definidora del fet imposable, i assenyala uns supòsits concrets en què excep-
tua l’obligació del pagament. En definitiva, quan hi ha exempció, sempre hi
ha subjecció, perquè si s’eximeix del pagament és perquè abans ha sorgit el
deure en realitzar-se el fet imposable. 

»Aquesta distinció entre no subjecció i exempció s’aprecia en diversos pre-
ceptes de la Llei 3/1993, és a dir, la mateixa en la què la reclamant basa la
seva petició. Així, quan l’article 6 defineix qui té la condició d’elector, o quan
l’article 13 preveu els qui estan obligats al pagament del recurs cameral, es
refereixen només a la persona que resta “subjecta” a l’IAE —sense afegir-hi
la condició de “no exempta”—. En canvi, l’article 12.1 de la mateixa Llei, en
relació amb el recurs cameral, a l’exacció prevista a la lletra a), que es cal-
cula sobre una proporció de l’IAE abonat, es refereix als qui hi estan “subjec-
tes i no exempts” —i per això l’han pagat IAE—, mentre que als exempts del
pagament de l’IAE que hi estan però subjectes, se’ls aplica l’exacció de la
lletra b), calculada sobre l’IRPF. Òbviament, si estar subjecte a un impost sig-
nifiqués el mateix que no estar exempt, hauria estat innecessari afegir aquest
darrer mot en l’article 12.1.a) de la Llei.
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»Si apliquem tot l’anterior al cas de la reclamant, ens trobem amb què al trac-
tar-se d’una persona física està exempta del pagament de l’IAE, però si se
l’eximeix és precisament perquè desenvolupa una activitat que hi està sub-
jecta, i aquesta circumstància porta aparellada, per imposició de l’article 6
de la Llei 3/1993, la condició d’elector, i de retruc, la seva inclusió en el fitxer
del cens electoral, tal com imposa també l’article 8 de la mateixa Llei.

»És per tot això que, segons els termes en què ha formulat la sol·licitud de
cancel·lació de dades la reclamant, basada en què suposadament no estava
subjecta a l’IAE, no pot prosperar, perquè sí que estava subjecta a aquest
impost. En conseqüència, per aplicació dels preceptes que s’han vist, la
inclusió i manteniment de les seves dades en els fitxers de la Cambra, tant
el del cens electoral com el del recurs cameral, venen imposats per la Llei
3/1993 i la Llei 14/2002.»

Dret d’oposició

El dret d’oposició, previst en els articles 6.4, 17, 18 i 30.4 de la LOPD, con-
sisteix en la possibilitat d’oposar-se al tractament de les dades personals ––o
a una determinada forma de tractament— en els casos en què no sigui
necessari el consentiment de la persona afectada per al tractament de les
dades de caràcter personal. L’exercici d’aquest dret d’oposició per part de
la persona afectada 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 durant l’any
2008 es referia a una reclamació que va presentar a l’Agència un funcionari
contra l’entitat en la qual treballava, en constatar que aquesta havia instal·lat
a l’ordinador del seu lloc de treball un programa que permetia accedir a les
dades del seu ordinador i saber totes les accions que hi realitzava. La per-
sona reclamant havia sol·licitat que es desinstal·lés l’aplicació del seu ordi-
nador i va obtenir una resposta en sentit negatiu, per la qual cosa va presen-
tar el procediment de tutela davant l’Agència Catalana de Protecció de
Dades. La resolució del procediment desestimà la reclamació, sobre la base
dels arguments següents: 
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«Quart. Dels fets que s’han exposat, i que consten acreditats documental-
ment a l’expedient, es desprèn que el reclamant ha manifestat que va exer-
cir el dret d’oposició oralment davant l’Ajuntament de ..... el dia 14/11/07 en
el sentit de demanar que es desinstal·lés de la seva estació de treball el pro-
grama ....., petició que li va ser denegada, també en forma oral per part de
l’alcalde. 

»Primerament, cal assenyalar que durant la tramitació d’aquest procedi-
ment no s’ha acreditat de forma fefaent que s’hagués exercit davant
l’Ajuntament el dret d’oposició, prèviament a la presentació de la present
reclamació. A aquest respecte, el propi reclamant manifesta que ho va fer
en forma oral, i que va obtenir la resposta negativa de l’alcalde també en
forma oral. En les seves al·legacions l’Ajuntament no qüestiona en cap
moment aquestes circumstàncies formals, de manera que es pot donar per
bona la versió del reclamant, i a partir d’aquí considerar que efectivament
va exercir el dret d’oposició davant l’Ajuntament, i que aquesta entitat, a tra-
vés de l’alcalde, li hauria denegat dins del termini previst a la normativa d’a-
plicació. 

»Efectuada aquesta consideració prèvia, cal entrar a valorar si la negativa de
l’Ajuntament al dret d’oposició exercit pel reclamant, fou ajustada a dret. La
instal·lació d’un programari amb la finalitat de donar assistència informàtica
remota, al tractar-se d’una eina que permet accedir a l’ordinador personal
dels usuaris, faria possible en teoria l’accés a dades personals del treballa-
dor. Ara bé, segons ha informat l’Ajuntament, la instal·lació del programa infor-
màtic controvertit té com a finalitat única que el departament d’informàtica
pugui donar assistència remota als usuaris dels sistemes d’informació, evi-
tant d’aquesta manera desplaçaments innecessaris del personal informàtic,
alhora que redueix al mínim el temps de resposta als problemes de tipus infor-
màtic o a les peticions dels usuaris. 

»Per tant, no es tracta d’una mesura dirigida al control de l’activitat laboral o
personal dels treballadors de l’Ajuntament, sinó que respon a una forma de
gestió i organització dels recursos personals i informàtics. A més, tampoc no
consta —ni tan sols ho ha manifestat així el denunciant—, que mitjançant
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aquest programa l’Ajuntament estigués fent un ús desviat o diferent al que
justificà la seva implantació, el suport informàtic. Així les coses, s’ha de con-
cloure que amb l’aplicació informàtica controvertida, no es perseguia tenir
accés a dades personals dels diferents usuaris, sinó únicament gestionar i
solucionar els problemes informàtics que poguessin sorgir en els ordinadors
de l’Ajuntament, i això amb el màxim nivell d’eficàcia i celeritat. Es tracta en
definitiva d’un tipus d’aplicació força habitual en les organitzacions d’una
certa dimensió que requereixen una assistència continuada i ràpida del per-
sonal informàtic.

»En conseqüència, i en la mesura que la persona reclamant tampoc no ha
acreditat ni invocat la concurrència d’uns motius legítims relatius a una situa-
ció personal concreta, tal com exigeix l’article 6.4 de la LOPD, ni tan sols ha
acreditat el tractament de les seves dades personals, que poguessin conduir
al reconeixement del dret d’oposició exercit, el procedent és confirmar la
denegació de l’Ajuntament.

»Al marge de tot el que s’ha exposat fins aquí, i atès que l’Ajuntament ha infor-
mat que ha decidit canviar aquest programari i adquirir-ne un altre amb la
mateixa finalitat, no està de més efectuar la recomanació següent. Aquestes
aplicacions informàtiques que permeten la monitorització de maquinari en
xarxa, es poden considerar admissibles tant des d’una vessant tècnica com
jurídica, sempre que la seva finalitat sigui exclusivament la de prestar l’assis-
tència informàtica. Ara bé, encara que en les circumstàncies esmentades el
seu ús es pot qualificar de lícit, i que en principi no requereixi el consentiment
exprés dels usuaris afectats, cal informar de manera clara i precisa a tot el
personal afectat de l’existència d’aquest programari, de la finalitat de la seva
instal·lació i de l’ús que se’n farà. Així mateix, i en la línia apuntada pel propi
Ajuntament en l’informe tècnic que s’acompanyava amb l’escrit d’al·lega-
cions, és recomanable que quan s’accedeixi de forma remota als ordinadors
per part del Departament d’Informàtica, es garanteixi que l’usuari en tingui
coneixement.»
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3.3.3. Coordinació entre les àrees d’inspecció de les diferents agències
de protecció de dades amb competències dins l’Estat espanyol

L’any 2008 l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha participat de ma-
nera activa en les tres reunions celebrades per representants de les àrees
d’Inspecció de les diferents autoritats de control de l’Estat espanyol, dues de
presencials i una per videoconferència. La regularitat en les trobades d’a-
quest grup de treball permet mantenir un elevat grau de cooperació i col·labo-
ració institucional. A més, l’especialització d’aquest grup afavoreix la coordi-
nació de criteris i procediments d’actuació, ja que s’aborden assumptes i
problemes comuns. 

D’entre els assumptes tractats en aquestes reunions, interessa destacar-ne,
d’una banda, els referents a l’entrada en vigor del RLOPD. En efecte, algu-
nes de les previsions del RLOPD han fet sorgir alguns dubtes interpretatius
vinculats a les potestats d’inspecció i sancionadora, la qual cosa feia conve-
nient una posada en comú. 

Així, de les novetats derivades del nou RLOPD que s’han abordat en aques-
tes reunions de coordinació, se’n pot destacar en primer lloc la incidència que
podia tenir en les diferents agències la previsió reglamentària d’un termini
màxim de 12 mesos per a la tramitació de les actuacions d’informació prè-
via, i els possibles efectes derivats de la superació d’aquest termini. Un altre
aspecte abordat es referia a la interpretació que s’havia de fer dels requisits
introduïts pel nou RLOPD amb relació a la forma d’exercir el dret d’accés
davant el responsable del fitxer o tractament. 

D’altra banda, també s’han tractat molts altres assumptes aliens a l’entrada
en vigor del nou RLOPD, dels quals es destaquen tot seguit els més relle-
vants. Un problema amb el qual s’han topat les diferents agències ha estat
el de la publicació a Internet de dades personals, amb relació a la qual la
persona afectada o bé interposava una denúncia o bé exercia el seu dret de
cancel·lació i/o oposició. També s’han considerat alguns aspectes vinculats
a la videovigilància, matèria que presenta problemes específics, com ara els
derivats de la necessitat d’aplicar de manera conjunta, en el cas de càme-
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res policials, tant la LOPD com la Llei orgànica 4/1997. Un altre aspecte d’in-
terès abordat en les reunions fou el que feia referència als requisits formals
que cal exigir en el cas de menors d’edat que presenten denúncies o recla-
macions de tutela de drets. 

Finalment, cal destacar una qüestió en la qual totes les agències van aco-
llir les consideracions fetes per l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
que suggeria la possibilitat de qualificar com a tractament excessiu la pràc-
tica administrativa consistent a publicar en les notificacions per edictes el
nom i cognoms juntament amb el NIF complet, tenint en compte que la
necessitat d’identificar la persona interessada es podria satisfer igualment
sense publicar el NIF sencer. Es tracta d’una qüestió que no és nova, però
sí que s’ha accentuat darrerament, arran de les edicions electròniques dels
butlletins oficials, la qual cosa ha fet possible que amb els cercadors
d’Internet es pugui accedir amb més facilitat a les dades personals esmen-
tades. 

3.3.4. Plans d’auditoria

Durant el 2008 s’ha realitzat el primer pla d’auditoria de l’Agència. En la
memòria del 2007 es feia referència aquesta actuació com a «Plans d’audi-
toria i control d’ofici». Durant el 2008 se n’ha simplificat la denominació i s’ha
ajustat més a la funció que es desenvolupa amb aquests plans.

El plans d’auditoria són duts a terme pel grup d’auditoria i seguretat de la
informació de l’Agència, amb la participació i sota la direcció del coordina-
dor d’Auditoria i Seguretat de la Informació; és a dir que en total són quatre
persones. Aquest primer pla tenia com a objectiu verificar el grau de compli-
ment del deure d’informació, previst en l’article 5 de la LOPD.

El pla d’auditoria s’ha desenvolupat seguint una metodologia pròpia de
l’Agència, dissenyada el 2007 i ja descrita en la memòria corresponent.

Segons el previst, al gener del 2008 es van iniciar els primers contactes amb
les entitats seleccionades, i al desembre de 2008 es van començar a trame-
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tre els informes resultants de l’auditoria feta sobre les 177 entitats que final-
ment van quedar incloses en el pla.

Les entitats que han estat auditades son:

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

sitari català (en total, 20 entitats).

Algunes de les dades més rellevants obtingudes a partir de les tasques dutes
a terme durant el 2008 són les següents:

a) Com a primer resultat del pla d’auditoria el 98% de les entitats han de-
signat un interlocutor per donar suport al procés d’auditoria realitzat pels
auditors de l’Agència; per tant, d’una manera directa o indirecta cadas-
cuna d’aquestes entitats disposa d’una persona que ha gestionat actua-
cions relacionades amb l’adequació de la seva organització a la norma-
tiva en matèria de protecció de dades.

b) Durant el 2008 el 80% de les entitats incloses en el pla d’auditoria van
identificar i classificar tots els processos de recollida de dades que eren
de la seva responsabilitat; aquest va ser el primer requeriment d’infor-
mació que es va fer als interlocutors designats en cada entitat.

c) A finals del 2008, aproximadament el 50% de les entitats incloses en el
pla d’auditoria havien proporcionat tota la informació necessària per fer
els informes d’auditoria.

d) Com a conseqüència dels resultats de les primeres verificacions de l’au-
ditoria, es va decidir no limitar les conclusions de l’informe d’auditoria
als processos auditats. Així doncs, l’informe d’auditoria personalitzat que
es lliura a cada entitat inclou també una guia de directrius o bones pràc-
tiques de caràcter general per a la millora del processos informatius; en
definitiva, per millorar la transparència amb relació a l’ús que fan les enti-
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tats de les dades personals que recopilen i tracten, més enllà de com-
plir exclusivament el que preveu l’article 5 de la LOPD.

Aquestes directrius donen pautes per donar resposta als requisits formals i
materials per al compliment del deure d’informació, i inclouen uns mètodes
per construir advertiments sobre protecció de dades, que es complementen
amb diferents models d’advertiments i llistes per validar si els continguts i els
aspectes formals i de gestió relacionats amb el deure d’informació estan
correctament definits en cada cas.

Finalment, l’informe inclou unes bones pràctiques de caràcter general a tenir
en compte a l’hora d’informar sobre els tractaments de dades personals, amb
una orientació molt pragmàtica, i que es resumeixen en les recomanacions
següents:

— El llenguatge utilitzat ha de ser directe, simple i sense ambigüitats. Això
implica fugir de la terminologia complexa, excessivament tècnica o jurídica.

— Les frases han de ser poques i curtes, ja que en definitiva els missatges
han de ser breus. Es pot presentar la informació en forma de llista i no de
paràgraf sencer, o bé organitzar la informació en taules.

— S’ha d’incloure exclusivament la informació essencial i que sigui útil en
cada moment. Es tracta que el contingut informatiu rellevant sigui realment
assimilat per la persona afectada, de manera que pugui posar en relació
les dades que se li demanen amb el servei o la prestació que s’està for-
malitzant, i per al qual són necessàries aquelles dades personals.

— En conjunt, el contingut informatiu ha de ser comprensible. La persona
interessada ha d’entendre la informació que se li proporciona.

— S’han d’utilitzar mecanismes per saber si la persona afectada ha llegit i
ha entès la informació relacionada amb el tractament que es farà de les
seves dades personals objecte de recollida.

— S’ha de crear un estil comú o estàndard d’informació sobre protecció de
dades de caràcter personal. D’aquesta manera, els avisos relacionats
amb la protecció de dades sempre es presenten seguint un mateix model
en cada entitat o aplicable a mecanismes similars de recollida de dades
de caràcter personal.
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— Els avisos relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal han
de ser reconeguts com a tals. Per tant, s’ha de valorar la conveniència
d’encapçalar la informació amb títols com ara «Atenció: tractament de
dades personals», «Avís respecte de les vostres dades personals» o bé
«Informació amb relació a les vostres dades personals», o fins i tot amb
algun tipus de senyal distintiu (imatge al·lusiva a dades de caràcter per-
sonal).

— La manera d’informar s’ha d’adaptar a les característiques del canal o dels
mecanismes mitjançant els quals es recullen les dades. S’han d’analitzar
les circumstàncies materials de la recollida i proporcionar la informació
mitjançant un mecanisme que sigui coherent amb el sistema de recollida
de dades (per exemple, no és el mateix informar per telèfon que fer-ho
mitjançant un formulari en una pàgina web; per tant, la informació que es
dóna s’ha adaptar al canal).

e) Precisament l’ampliació del contingut de l’informe d’auditoria, per ade-
quar-lo a les necessitats detectades durant les primeres fases, junta-
ment amb l’heterogeneïtat de les institucions auditades pel que fa a la
capacitat de resposta als requeriments dels auditors de l’Agència, van
aconsellar fer una adequació global del calendari previst per a la realit-
zació del pla d’auditoria.

A l’Estudi sobre la seguretat de les dades personals en l’àmbit de les entitats
locals espanyoles publicat per l’INTECO al desembre del 2008, els plans
d’auditoria de l’Agència Catalana de Protecció de Dades han estat identifi-
cats com un cas d’èxit, i a l’informe se’n descriuen de manera breu les carac-
terístiques i el procediment d’execució.

Els responsables de l’informe de l’INTECO van considerar adient aquesta
inclusió en el seu document com a cas d’èxit ja que van valorar que es trac-
tava d’una bona eina preventiva d’ajuda i suport al compliment de la norma
per part de les entitats locals. L’informe de l’INTECO es pot consultar a:

http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/EstudioseInformes/EstudioseInf
ormes1/EstudioLOPDEELL.
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3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya

Durant l’any 2008, el nombre d’inscripcions de fitxers de dades de caràcter
personal en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya ha augmentat
un 11% respecte de l’any 2007. Cal tenir en compte que l’entrada en vigor
del RLOPD ha comportat determinats desajustaments en la tramitació dels
expedients, atès que s’han detectat un nombre important de disposicions de
caràcter general de creació de fitxers de dades de caràcter personal, publi-
cades amb posterioritat a l’entrada en vigor del RLOPD, que no complien les
previsions que estableix l’article 54 del RLOPD quant al contingut de la dis-
posició o acord de creació del fitxer.

En aquests casos, ha calgut, en aplicació de l’article 131.2 del RLOPD,
requerir el responsable del fitxer perquè completés o esmenés la notifica-
ció en un termini de tres mesos, i suspendre la tramitació de l’expedient fins
que la constatació de l’esmena de la disposició o acord n’ha permès la ins-
cripció.

Al llarg de l’any 2008 s’ha continuat treballant en el marc del grup de treball
de coordinació dels registres de protecció de dades (s’han mantingut tres
reunions de coordinació en les dates següents: 28 de gener, 30 de setembre
i 11 de desembre de 2008). S’ha aconseguit la integració dels registres de
protecció de dades i s’han establert acords que faciliten als responsables de
fitxers la notificació de fitxers en el registre competent. Concretament, s’ha
elaborat un Protocol per a l’intercanvi d’informació entre els registres de fit-
xers de les agències autonòmiques i el Registre General de Protecció de
Dades.

En aquest marc, s’ha treballat en l’adequació als protocols NOTA (Notifica-
cions Telemàtiques a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) a fi de
garantir la compatibilitat entre els models dels formularis d’inscripció i els pro-
cediments de notificació. Es preveu que en el primer semestre del 2009 es
puguin dur a terme les notificacions de fitxers de titularitat pública al Registre
de Protecció de Dades de Catalunya amb els formularis adaptats a aquells
protocols. 
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Pel que fa als fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada, cal
assenyalar, primerament, l’aprovació, mitjançant la Resolució de la directora
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de 16 de desembre de 2008,
del formulari de notificació i l’imprès de sol·licitud, en suport paper, d’inscrip-
ció de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada al Registre
de Protecció de Dades de Catalunya. El contingut del formulari s’ha adaptat
als protocols NOTA.

S’ha iniciat, igualment, el procés de conversió de fitxers de dades de caràc-
ter personal inscrits originàriament com de titularitat pública en fitxers de titu-
laritat privada, en aplicació del RLOPD i de l’EAC.

3.4.1. Fitxers de titularitat pública

En la taula i el gràfic següents es presenta l’evolució del nombre de sol·lici-
tuds de creació, modificació i supressió de fitxers presentades durant els cinc
anys d’activitat del Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

El criteri de classificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la
sol·licitud en el registre general d’entrades i sortides de documents de la
Generalitat de Catalunya, de manera que s’hi pot reflectir la iniciativa dels res-
ponsables 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 2008 ACUMULAT 2008
Administració de la Generalitat de Catalunya 336 185 31 187 79 818
Ens públics de l’Administració local 811 1.940 1.749 2.084 1.238 7.822
Universitats i altres ens públics 46 63 107 180 50 446
Total 1.193 2.188 1.887 2.451 1.367 9.086

* Distribuits 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 que s’ha produït un decre-
ment en el nombre de notificacions respecte de les quals s’ha sol·licitat la ins-
cripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Aquesta circums-
tància, porta causa per una banda, del fet que l’any 2007 s’havien produït un
nombre important de notificacions i, per tant, molts ens ja tenen els seus fit-
xers actualitzats i, per altra banda, l’entrada en vigor del RLOPD i les modi-
ficacions que ha introduït en el contingut de la disposició de creació dels
corresponents fitxers, han fet que moltes institucions esperessin a la seva
publicació per iniciar l’elaboració de la corresponent disposició de creació,
és d’esperar que al llarg de l’any 2009 aquestes institucions sol·licitin la ins-
cripció dels seus fitxers. A més a més, s’ha intentat que els responsables de
fitxers realitzin una tasca prèvia d’agrupació de tractaments per tal que els
resulti més senzilla i eficaç la seva gestió i controli, per tant, s’ha reduït el nom-
bre de fitxers notificats.
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Val a dir que aquestes dades indiquen només l’activitat dels responsables de
fitxers, atès que l’estat de les inscripcions efectives es descriu en l’apartat
següent.

3.4.1.1. Estat de les inscripcions

En les taules i els gràfics que s’exposen a continuació es descriu l’evolució
de les inscripcions realitzades en el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya des del moment de la seva creació, al febrer del 2004. No obstant
això, els responsables de fitxers de titularitat pública de Catalunya ja havien
inscrit fitxers, amb anterioritat a aquesta data, en el Registre General de
Protecció de Dades, que va començar l’activitat l’any 1994.

L’any 2008 s’ha produït un increment de les inscripcions, concretament, un
11% global.

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

ACUMULATS ANUALS

TIPUS ENS PÚBLIC 2003* 2004 2005 2006 2007 2008
Administració de la Generalitat de Catalunya 455 801 940 971 1.030 1.244
Ens públics de l’Administració local 3.078 3.975 5.671 7.442 9.251 10.992
Universitats i altres ens públics 40 72 124 231 276 352
Total 3.573 4.848 6.735 8.644 10.557 12.589

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

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

D’acord amb les dades presentades, es pot constatar un increment en les ins-
cripcions de fitxers, principalment en els fitxers de titularitat d’ens de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. També han augmentat les ins-
cripcions de fitxers de les universitats i altres ens juridicopúblics. En el cas
d’ens públics de l’Administració local, en canvi, s’ha produït un decrement en
les inscripcions.

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

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

Els anys 2005 i 2006 es va constatar una disminució important en la inscrip-
ció de fitxers i l’any 2007 es va invertir la tendència. Això ha continuat aquest
any 2008, ja que han augmentat les inscripcions de fitxers de titularitat de
l’Administració de la Generalitat.

Pel que fa a l’evolució de les inscripcions per sectors, s’observa que els més
actius, pel que fa a la creació, la modificació i la supressió de fitxers, són els
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de l’àmbit sanitari, els de l’àmbit de seguretat, justícia i cossos policials i, prin-
cipalment, els de l’àmbit de govern i Administració pública.

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

ACUMULATS ANUALS

SECTOR PÚBLIC 2003* 2004 2005 2006 2007 2008
Educació 9 9 63 63 65 65
Salut 191 230 239 250 261 340
Serveis socials — 157 157 157 160 164
Seguretat, justícia i cossos policials 15 15 53 53 62 93
Tributs i finances públiques — 111 111 111 111 111
Territori i medi ambient 53 53 65 76 80 87
Transport — — — — 1 2
Cultura, turisme i oci 39 45 45 51 53 53
Comerç, alimentació i consum 14 14 14 14 14 14
Serveis a empreses i a l’activitat econòmica 39 42 42 42 42 43
Govern i Administració pública 95 125 151 154 181 272
Total 455 801 940 971 1.030 1.244
* 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 2008

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

Des de l’any 2004, en què es va posar en funcionament el Registre de Protec-
ció de Dades de Catalunya, cada any s’havia constatat un important increment
de les inscripcions de fitxers de titularitat d’ens de les Administracions locals.
L’any 2008 s’ha produït, però, un descens de les inscripcions en aquest àmbit.

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 2008
Ajuntament 2.866 3.560 2.075 6.297 7.989 9.513
Consell comarcal 77 108 181 364 403 533
Diputació 62 155 156 228 228 230
Consorci 7 23 92 156 195 205
Altres ens locals 66 129 167 397 436 512
Total 3.078 3.975 2.671 7.442 9.251 10.993

* 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 TIPUS D’ENS

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

Tot i que, igual que passava als darrers anys, el nombre de fitxers inscrits
corresponen a fitxers de dades personals dels ajuntaments, cal destacar que
s’ha produït un increment important en les inscripcions de fitxers de titulari-
tat d’altres tipus d’ens locals, particularment de consells comarcals.

DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER TIPUS
D’ENS L’ANY 2008
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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,
com ja va succeir l’any 2007, l’any 2008 cal destacar les inscripcions fitxers
d’ens locals de les províncies de Girona i, en menor mesura, Lleida.

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

ACUMULATS ANUALS

PROVÍNCIA 2003* 2004 2005 2006 2007 2008
Barcelona 1.750 2.424 3.461 4.322 4.861 5.514
Girona 482 626 1.180 1.677 2.282 2.820
Lleida 399 412 425 635 1.138 1.529
Tarragona 447 513 605 808 970 1.130
Total 3.078 3.975 5.671 7.442 9.251 10.993

* 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 DEMARCACIÓ
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DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE TITULARITAT D’ENS LOCALS PER DEMARCACIÓ TERRITORIAL
L’ANY 2007

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

L’any 2008 s’ha produït un descens de les inscripcions de fitxers de les uni-
versitats, però, en canvi hi ha hagut un augment important de les inscripcions
de fitxers de corporacions de dret públic, particularment de col·legis profes-
sionals.

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

ACUMULATS ANUALS 

TIPUS D’ENS 2003* 2004 2005 2006 2007 2008
Universitats 40 71 98 153 166 172
Corporacions de dret públic i altres ens — 1 26 78 110 180
Total 40 72 124 231 276 352

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

DISTRIBUCIÓ DE LES INSCRIPCIONS DE FITXERS DE LES UNIVERSITATS I D’ALTRES ENS PUBLICS L’ANY 2008

3.4.2. Fitxers de titularitat privada

L’article 156 de l’EAC, estableix que:

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

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

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

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

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

L’aplicació de les disposicions esmentades ha comportat la notificació al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya de fitxers de titularitat privada
per algunes de les entitats enunciades en l’article 156 de l’EAC. La notifica-
ció al Registre s’ha dut a terme, en suport paper, mitjançant l’adaptació dels
formularis aprovats per la Resolució de la Direcció de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades de 15 de desembre de 2003, modificada per la Resolució
de 23 de juny de 2004.

L’any 2009, la notificació es durà a terme mitjançant els suports normalitzats
aprovats per la Resolució de la directora de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades de 16 de desembre de 2008, per la qual s’aproven el formulari de
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notificació i l’imprès de sol·licitud d’inscripció de fitxers de dades de caràcter
personal de titularitat privada al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

INSCRIPCIONS FETES AL REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE CATALUNYA DE TITULARITAT PRIVADA

ANY 2008
Ens que depenen de la Generalitat de Catalunya 24
Ens públics de l’Administració local 8
Ens que depenen d’altres 20
Dret d’oposició 2
Total 52

INSCRIPCIONS FETES AL REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE CATALUNYA DE TITULARITAT PRIVADA

3.5. L’atenció al públic

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

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ofereix un servei d’atenció al públic
al qual es pot adreçar qualsevol persona o entitat i sol·licitar informació o plan-
tejar dubtes sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràc-
ter personal, així com fer constar una queixa en relació amb aquesta matèria.
Des d’aquest servei s’informa les persones dels drets que la Llei els hi reco-
neix pel que fa al tractament de les seves dades personals, de la possibilitat
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de presentar reclamacions o denúncies davant aquesta institució per vulnera-
ció dels drets o per actuacions contràries al que disposa la Llei, i de les obli-
gacions dels responsables de fitxers derivades de les condicions establertes
per la normativa per al tractament de les dades personals. També es propor-
ciona informació sobre altres serveis que ofereix l’Agència i sobre els cursos,
conferències, jornades, seminaris i altres activitats formatives i divulgatives
que organitza l’Agència Catalana de Protecció de Dades o en les quals hi par-
ticipa. Així mateix, es contribueix a la difusió del dret fonamental a la protec-
ció de dades de caràcter personal i de la tasca que desenvolupa l’Agència
mitjançant diversos instruments, com l’elaboració de díptics informatius.

Al servei d’atenció al públic li correspon rebre i atendre o canalitzar totes
aquestes peticions que es formulen a l’Agència per qualsevol dels canals de
cara al públic disponibles (front office), és a dir, presencial, per escrit (correu
postal o fax), telefònicament i per correu electrònic.

L’atenció i la informació ciutadana sempre han estat una prioritat per
l’Agència. Al començament, aquest servei l’atenien els recursos humans de
la mateixa organització, però l’augment del nombre de consultes i la volun-
tat de facilitar una atenció personalitzada va fer necessari obtenir el suport
d’altres organismes de la mateixa administració especialitzats en la presta-
ció de serveis d’atenció al públic. En aquesta línia, des del 2005 es va comp-
tar 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’a-
tendre adequadament les consultes relatives a la protecció de dades per-
sonals. Aquesta actuació conjunta va continuar al llarg del 2006, del 2007 i
del 2008, tot i que s’hi ha anat introduint algunes millores per augmentar la
qualitat del servei.

Sobre la base de l’anàlisi de les consultes rebudes s’ha pogut segmentar en
quatre categories el públic objectiu que s’adreça al servei. Així, s’ha consta-
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. 

Memòria d’actuacions

162

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



L’Agència disposa de tres canals pels quals els usuaris del servei poden
formular peticions. Una vegada formulades, cada petició la resol el
nivell d’atenció que correspongui al grau de dificultat de la qüestió plan-
tejada. 

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 divendres, de 8.00 a 20.00 hores. Aquest servei l’atenen persones forma-
des en matèria de protecció de dades personals, i l’assessorament que es
proporciona 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.

Quan els operadors d’aquests tres canals consideren que la consulta presen-
tada planteja una complexitat temàtica rellevant o requereix un assessora-
ment 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’esca-
lats de consultes basat en un argumentari que orienta els operadors a fi de
canalitzar correctament les respostes i assegurar-ne el grau de qualitat acor-
dat. Periòdicament es revisa aquest argumentari amb l’objectiu d’adaptar-lo
a les necessitats del servei i mantenir-lo actualitzat. A més, l’any 2008 s’ha
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treballat en l’elaboració d’un aplicatiu informàtic, que estarà enllestit a princi-
pis de l’any 2009, on es recullen les funcions de l’Agència i els serveis que
ofereix aquesta institució, els drets que tenen les persones en relació amb les
seves dades personals i la possibilitat i la forma de presentar reclamacions i
denúncies davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades, les obligacions
dels responsables dels fitxers i dels encarregats del tractament derivades de
les condicions del tractament de dades personals, i les definicions i pregun-
tes més freqüents (FAQ’s) en relació amb aquesta matèria. Aquest nou ins-
trument, elaborat pel personal del nivell expert, va adreçat als operadors del
primer i segon nivell d’atenció com a suport a la formació que periòdicament
reben del tercer nivell.

Pel que fa a l’activitat pròpia del Servei d’Atenció al Públic, en les taules
següents es presenta la quantificació de les consultes ateses. S’hi detallen les
consultes rebudes mensualment durant l’any 2008 segons el canal d’entrada
i es presenta l’evolució del servei durant els darrers cinc anys.

CONSULTES REBUDES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT EL 2008 PER TIPUS DE CANAL

CANAL D’ENTRADA

PRESENCIAL TELEFÒNIC CORREU ELECTRÒNIC CORREU POSTAL TOTAL
Gener 5 175 18 2 200
Febrer 6 193 40 1 240
Març 4 121 27 0 152
Abril 1 144 56 0 201
Maig 3 118 52 0 173
Juny 2 122 36 2 162
Juliol 1 129 47 0 177
Agost 1 62 26 0 89
Setembre 5 137 46 1 189
Octubre 5 168 46 0 219
Novembre 7 182 57 1 247
Desembre 2 137 43 0 182
Total 42 1.688 494 7 2.231
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DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES REBUDES DURANT EL 2007 PER TIPUS DE CANAL

El 2008 es van rebre un total de 2.231 consultes. Si les analitzem, podem
comprovar que hi ha una predilecció absoluta per fer les consultes telefòni-
cament. De les 2.231 consultes, 1.688 es van fer per telèfon (75,66%), 494
per correu electrònic (22,14%), 42 presencialment (1,88%) i 7 per correu pos-
tal (0,31%).

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

ANY

TIPUS DE CANAL 2004 2005 2006 2007 2008 ACUMULAT 2008
Presencial* — 27 19 54 42 142
Telefònic 976 2.131 2.053 2.042 1.688 8.890
Correu electrònic 171 352 450 428 494 1.895
Correu postal** — — — 13 7 20
Total 1.147 2.510 2.522 2.537 2.231 10.947

* L’any 2004 no es van comptabilitzar les consultes presencials.
** Els anys 2004, 2005 i 2006 no es van comptabilitzar les consultes per correu postal.
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EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER TIPUS DE CANAL

* 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
al Servei d’Atenció al Públic ha estat el telèfon, si bé el correu electrònic és
un mitjà cada cop més utilitzat pels diferents públics objectius. Amb la fina-
litat de donar la màxima agilitat al servei, s’utilitza també el telèfon com a
canal de sortida de les consultes plantejades per correu electrònic que faci-
liten un número de contacte.
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CONSULTES REBUDES AL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT EL 2008 PER PÚBLIC OBJECTIU

PÚBLIC OBJECTIU

PARTICULARS RESPONSABLES PÚBLICS RESPONSABLES PRIVATS CONSULTORES TOTAL
Gener 136 45 4 15 200
Febrer 139 65 11 25 240
Març 93 28 8 23 152
Abril 136 56 5 4 201
Maig 110 49 1 13 173
Juny 111 40 5 10 166
Juliol 81 45 45 9 180
Agost 58 15 12 4 89
Setembre 101 49 31 8 189
Octubre 99 56 56 8 219
Novembre 112 53 66 13 244
Desembre 75 33 60 10 178
Total 1.251 534 304 142 2.231

DISTRIBUCIÓ DE LES CONSULTES REBUDES DURANT EL 2008 PER PÚBLIC OBJECTIU

Per públic objectiu, al llarg del any 2008 els ciutadans van fer a l’Agència
1.251 consultes (56,07%), mentre que els responsables de fitxers públics en
van fer 534 (23,94%). Els responsables de fitxers privats que van requerir el
nostre assessorament van ser 304 (13,63%), i 142 consultores o auditores es
van adreçar a la nostra organització (6,36%).
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Es comprova un increment del nombre de ciutadans que s’han adreçat al
servei respecte de l’any anterior i un lleuger descens del nombre de res-
ponsables de fitxers públics que han utilitzat aquest mitjà per plantejar les
seves consultes atribuïble a l’obertura de nous canals d’accés a l’Agència
per les entitats que es troben dins el seu àmbit d’actuació. Les auditories
portades a terme al llarg del 2008 per verificar el compliment del dret d’in-
formació en la recollida de dades, una de les matèries que sempre ha gene-
rat un volum important de consultes, han propiciat una diversificació de les
vies d’accés amb la institució, que ha designat persones de contacte que
actuen com a interlocutores amb les 177 entitats públiques afectades. A
més, el servei de consultoria i la possibilitat d’adreçar consultes jurídiques
a la direcció de l’Agència constitueixen altres vies d’’accés per l’assesso-
rament que s’ofereix a aquestes institucions. D’altra banda, durant el segon
semestre del 2008 es va detectar un gran augment de les consultes formu-
lades pels responsables de fitxers privats respecte de les plantejades en
la primera meitat de l’any. Pel que fa als consultors, aquests van adreçar
un gran volum de consultes durant el primer trimestre del 2008, coincidint
amb el període en que s’havia publicat el nou RLOPD però encara no havia
entrat en vigor.

Els ciutadans s’adrecen, majoritàriament, al primer i segon nivell d’atenció de
consultes, mentre que els responsables de fitxers públics i les consultores
que els assessoren es dirigeixen, preferentment, al nivell expert. Al llarg del
2008 les consultes adreçades directament al tercer nivell d’atenció, tant per
part dels ciutadans com dels professionals, han augmentat un 31% respecte
de l’any anterior. Les enquestes realitzades per conèixer l’opinió dels usuaris
del servei sobre la qualitat de la prestació rebuda mostren un elevat gran de
satisfacció de les persones que s’adrecen telefònicament al servei d’atenció
al públic.

GRAU DE SATISFACCIÓ DE PERSONES ATESES PEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AG SET OCT NOV DES
4,29 4,85 3,77 3,95 4,35 4,56 4,56 4,28 4,21 4,57 4,07 4,43

* Puntuació sobre 5.
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L’augment de la complexitat de les consultes que es formulen davant el ser-
vei d’atenció al públic ens mostra que progressivament el dret a la protecció
de dades personals va formant part, cada cop més, de la consciència social.
Les qüestions més plantejades han estat les relatives a la inscripció, modifi-
cació o supressió de fitxers al Registre (en particular sobre la titularitat pública
i privada d’aquests fitxers), l’accés a informació que conté dades personals
(especialment per part dels regidors) i la cessió de dades personals (sobre-
tot la que es difon a través d’Internet). Matèries com la videovigilància, les
mesures de seguretat i l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició també han estat objecte de nombroses consultes. La informació
relativa a les activitats formatives i divulgatives que porta a terme l’Agència i
la informació que consta al Registre (dret de consulta) han generat un volum
considerable de peticions al servei.

3.5.2. El portal

El portal de l’Agència, http://www.apd.cat, és un canal de comunicació que
pretén satisfer les demandes d’informació de les persones usuàries i difon-
dre una cultura i un coneixement del dret a la protecció de dades de caràc-
ter personal. Aquest portal vol plasmar els valors de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades: la voluntat de servei a la ciutadania i a les institucions,
el ferm compromís amb la divulgació del dret a la protecció de dades i l’a-
posta per l’eficiència en els procediments que permetin fer-lo efectiu.

Emmarcat en l’estratègia de difusió i comunicació impulsada per la direc-
ció de l’Agència, durant el tercer trimestre del 2005 es va iniciar el projecte
d’elaboració del portal actual, que es va fer públic al darrer trimestre del
2006.
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Sobre la base que les persones usuàries d’Internet demanen pàgines web
que responguin a criteris d’ús, amb dissenys atractius, funcionalitats múlti-
ples i continguts en renovació constant, es van determinar els objectius que
calia assolir. Aquestes demandes van fer necessari adaptar al màxim el lloc
web a les diferents tipologies de persones usuàries a les quals s’adreça. El
portal classifica els continguts segons el perfil d’usuari que visita la pàgina
web: particulars (ciutadans en general), organismes públics (responsables
de fitxers públics), empreses (responsables de fitxers privats) i consultores
i auditores. Aquests perfils, elaborats a partir de les demandes d’informació
detectades al Servei d’Atenció al Públic de l’Agència, permeten orientar la
informació a les persones usuàries segons les seves necessitats.

La informació s’estructura de manera que facilita al màxim l’accés als diferents
tipus de continguts. A la pàgina hi ha el missatge de benvinguda a «l’entorn
virtual» de l’Agència que la directora, en nom de la institució que representa,
adreça a les persones que visiten el portal, i també la informació relativa al
Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya. D’altra banda, a l’es-
pai central d’aquesta pàgina hi ha una pastilla que s’utilitza per remarcar notí-
cies o esdeveniments d’interès especial. Les diverses activitats que porta a
terme l’Agència apareixen en l’apartat de novetats i també s’inclouen en l’a-
partat de jornades i activitats formatives quan es fan amb aquesta finalitat.

Així mateix, el portal ofereix a les institucions i les entitats que estan dins de
l’àmbit d’actuació de l’Agència les eines i els recursos per facilitar l’acompli-
ment de les seves obligacions en protecció de dades personals. En aquest
sentit, s’incorpora informació sobre la inscripció dels fitxers al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya, sobre les condicions del tractament de les
dades personals, sobre els dictàmens que s’elaboren i sobre la normativa
aplicable en aquesta matèria, amb especial referència a la Recomanació
1/2008 de l’Agència sobre la difusió d’informació que contingui dades de
caràcter personal a través d’Internet.

També hi consta informació relativa als drets de les persones i a la possi-
bilitat de reclamar o denunciar-ne la vulneració a l’Agència, amb la inclu-
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sió de models que faciliten l’exercici dels drets i de les accions correspo-
nents.

El portal inclou un nombre considerable d’articles i col·laboracions d’experts
sobre el dret a la protecció de dades personals i també sobre altres matèries
amb les quals guarda una connexió íntima, així com les principals publica-
cions elaborades per l’Agència o en les quals ha participat. També s’hi pot
obtenir informació dels serveis que ofereix el Centre de Documentació, les
diverses autoritats de protecció de dades nacionals i internacionals i altres
institucions d’interès, i les memòries d’activitats de l’Agència des dels seus
inicis. A més, s’hi poden veure les preguntes més freqüents (PMF) que es
plantegen en aquest àmbit.

Al mateix temps, i des del punt de vista organitzatiu, l’Agència ha incorporat
un nou sistema de gestió de continguts que agilita la renovació de la infor-
mació. S’ha adoptat una eina informàtica creada a mida de les necessitats
de l’Agència gràcies a la qual els diversos editors autoritzats per a aquesta
tasca poden actualitzar i revisar els continguts ells mateixos, de manera que
s’agilita el procés i s’adequa a les necessitats d’informació contínua que
reclamen les persones usuàries. 

El portal de l’Agència registra aproximadament una mitjana de gairebé 14.000
visites al mes, cosa que representa unes 460 visites diàries. La distribució de
les visites en el temps és força homogènia, amb un lleuger augment dels
accessos al portal als mesos de febrer, març, juny i juliol, i amb un augment
més acusat a l’abril i al maig. L’increment de les visites al portal coincideix
amb l’agenda de les activitats que l’Agència ha portat a terme, principalment,
amb relació a l’aprovació del RLOPD i amb la publicació de la Recomanació
1/2008, així com d’altres activitats sobre l’Administració electrònica, l’estruc-
tura de les autoritats de protecció de dades i el curs «Internet versus protec-
ció de dades». L’horari d’accés majoritari al portal coincideix amb el de la jor-
nada laboral, especialment al matí, en què les visites s’incrementen entre les
11 h i les 13 h. Els indicadors d’activitat del portal són positius i assenyalen
una tendència d’increment progressiu dels accessos i les visites al conjunt
d’informació que s’hi presenta.
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EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES REBUDES AL PORTAL DURANT EL 2008

VISITES
Gener 13.291
Febrer 14.363
Març 14.792
Abril 17.456
Maig 17.385
Juny 14.341
Juliol 14.573
Agost 9.903
Setembre 11.010
Octubre 13.306
Novembre 13.803
Desembre 13.692
Total 167.915

GRÀFIC DE L’EVOLUCIÓ MENSUAL DE LES VISITES REBUDES AL PORTAL DURANT EL 2008

Les pàgines més consultades del portal al llarg del 2008 han estat, a banda
de la principal, les referents al Registre de Protecció de Dades de Catalunya,
sobretot les destinades a tràmits i informació pràctica per a les persones
usuàries. A més, també s’ha registrat un accés important a les pàgines de
novetats i a les de formació, on consten les activitats i jornades divulgatives
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que porta a terme l’Agència, els apartats de normativa, els dictàmens i les
pàgines d’ajuda i consulta, com el glossari i les PMF. 

Pel que fa als documents del portal més descarregats, destaca especialment
la memòria de l’Agència, seguida de materials pràctics com ara el progra-
mari del Registre, la legislació sobre protecció de dades i els models de
document que ofereix l’Agència per a l’exercici dels drets i per a la interpo-
sició d’accions de reclamació i denúncia davant de la institució.

Amb l’objectiu d’aconseguir una comunicació més àgil, atendre les actuals
demandes d’informació dels nostres usuaris, permetre un accés més ràpid
i eficient del contingut i, en definitiva, impulsar encara més l’ús del web, al
llarg del 2008 s’ha treballat per millorar-lo. L’Agència vol mostrar a través del
portal la seva intenció clarament didàctica i divulgadora del dret a la protec-
ció de dades. Per aquest motiu, s’ha considerat necessari elaborar nous
continguts, modificar part del disseny i de l’estructura actual de la informa-
ció i procurar una redacció senzilla. La finalitat d’aquestes mesures és apor-
tar claredat, facilitar la navegació i ajudar a la recerca del contingut que es
requereixi.

El portal adreçarà gran part de la seva informació als dos grans perfils de
persones usuàries que visiten el nostre web: els particulars i els responsa-
bles de fitxers.

En l’apartat «Drets de les persones» s’informarà sobre els diversos drets rela-
tius al tractament de les dades personals i la possibilitat de reclamar si es
vulneren aquests drets i de denunciar les actuacions contràries al que dis-
posa la llei. S’hi oferiran models per procurar l’exercici dels drets davant del
responsable d’un fitxer i la interposició de les accions corresponents davant
de l’autoritat de protecció de dades.

L’apartat «Responsables de fitxers» inclourà tota la informació sobre les obli-
gacions derivades de les condicions del tractament de dades, com són la ins-
cripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC), el deure d’in-
formar, l’atenció dels drets ARCO, l’acompliment dels principis de protecció
de dades, el deure de secret professional, l’adopció de mesures de segure-
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tat, la formació del personal, el control i l’autorització de les cessions de
dades personals i la regulació de la relació amb l’encarregat del tractament,
si és el cas.

El RPDC també tindrà un lloc destacat en el portal, amb informació detallada
sobre la tramitació de la inscripció i un espai reservat per a la consulta en
línia dels fitxers inscrits. 

Es dedica un apartat a la «Privacitat per a joves», adreçat a aquest col·lec-
tiu, que inclourà tres manuals pràctics per fomentar una cultura de protecció
de la privacitat a Internet i vídeos, il·lustratius dels riscos que pot comportar
l’ús de les xarxes socials.

Les novetats ocuparan un espai destacat del portal, juntament amb quatre
bàners promocionals d’actualitat sobre les principals activitats de l’Agència i
un vídeo institucional anomenat Joan Identitat que introdueix les persones
usuàries del portal en la matèria de la protecció de dades.

Es preveu una «Sala de Premsa», que inclourà els articles que es publiquin
als mitjans de comunicació sobre l’Agència i les seves actuacions i les entre-
vistes de ràdio i de televisió a la directora o a d’altres membres de la insti-
tució.

La secció «butlletí +Kdades» és un butlletí mensual d’auditoria, seguretat de
la informació i protecció de dades que, entre d’altres continguts, ofereix infor-
mació destacada i articles en relació amb aquest sector.

Els diversos serveis que ofereix l’Agència, com ara l’atenció al públic, la con-
sultoria, el Registre, la inspecció, l’auditoria i seguretat de la informació, les
activitats formatives i divulgatives i el Centre de Documentació, ocupen una
part important del contingut del portal, així com la normativa (especialment
la que estableix l’Agència Catalana de Protecció de Dades), els dictàmens,
les PMF i un espai reservat als tràmits electrònics per atendre els requeri-
ments de l’Administració electrònica. 
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Al llarg del 2008, s’ha treballat en l’elaboració de la versió castellana i també
de la versió anglesa del portal, per respondre a l’actual projecció internacio-
nal d’aquesta institució.

Amb aquest gran projecte del portal, que es farà públic a principis del
2009, volem millorar la comunicació amb els nostres usuaris a través d’una
imatge més atractiva i una informació més completa i ben exposada, que
consolidi aquesta institució com a porta d’entrada i referent en matèria de
protecció de dades personals per a la ciutadania i per a les entitats de
Catalunya.
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3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació

Per tal de refermar la seva vessant formadora i estendre el coneixement de
la cultura de la protecció de dades personals, l’Agència ha tingut un interès
especial en l’organització de jornades, conferències, seminaris i altres activi-
tats, a les quals fa referència expressa l’article 17.f de l’Estatut de l’Agència.
En aquest sentit, cal esmentar diverses activitats relacionades directament
amb l’exercici d’aquestes funcions que s’han dut a terme al llarg del 2008.

3.6.1. Workshop: Ànalisi de l’estructura de les autoritats de protecció
de dades: com s’articula la independència. Anàlisi del binomi
seguretat i vida privada

El dia 6 de maig l’Agència Catalana de Protecció de Dades va organitzar, a
la seu del Parlament de Catalunya, una jornada en el marc del grup de tre-
ball en matèria de protecció de dades en estats federals i plurinacionals, que
dóna continuïtat a la Declaració d’intencions sobre la cooperació entre auto-
ritats nacionals i subnacionals responsables de la garantia del dret a la pro-
tecció de dades personals, que es va acordar en el workshop celebrat el 25
de setembre de 2007 a Montreal, en el marc de la 29a Conferència Interna-
cional d’Autoritats de Control de Protecció de Dades. 

L’objectiu d’aquesta sessió de treball va ser l’anàlisi i el contrast de l’estruc-
tura de diferents autoritats de control de protecció de dades i altres tipus d’en-
titats (el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Audiovisual
de Catalunya, etc.), tant d’àmbit nacional com internacional, bàsicament amb
la finalitat d’identificar com s’aconsegueix una autèntica independència en l’e-
xercici de les seves respectives competències i quins són els problemes que
han d’afrontar, tenint en compte la perspectiva dels estats federals i plurina-
cionals. L’objectiu final d’aquesta sessió era obtenir diversos plantejaments
sobre com es pot configurar una autoritat de protecció de dades. 

I, així mateix, el 6 de maig a la tarda va tenir lloc un segon workshop basat
en l’anàlisi del binomi entre seguretat i vida privada, com a continuació de la
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via iniciada en la I Convenció Internacional de Protecció de Dades en Estats
Plurinacionals i Federals, celebrada a Barcelona a l’octubre del 2006.
Aquesta sessió de treball té per objecte fer una anàlisi o reflexió de quina és
la situació actual del dret a la protecció de dades respecte a les múltiples
concessions que s’han fet a la seguretat nacional i pública. Aquest aspecte
es va abordar des de la perspectiva de l’autoritat de protecció de dades en
un estat autonòmic i, per tant, s’analitzaren els mecanismes de cooperació
(com funcionen i com haurien de funcionar) amb els seus cossos de segure-
tat propis.

Aquesta jornada va ser dissenyada com una sessió de treball adreçada a
experts en la matèria tant de l’àmbit nacional com internacional, convidats
especialment per a aquesta ocasió. Un dels aspectes importants de la jor-
nada va ser el debat entre els assistents, en què cada participant va prendre
part per presentar les experiències de la seva pròpia institució.

L’acte va ser inaugurat pel M. Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual, president
del Parlament de Catalunya; Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana
de Protecció de dades, i Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis
Autonòmics de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta ocasió s’han pogut plantejar i tractar qüestions que tenen trans-
cendència per a aquestes autoritats encarregades de vetllar per la garantia
de la protecció del dret fonamental a la protecció de dades als seus territo-
ris respectius. S’ha treballat la idea de la independència d’aquestes institu-
cions, que adquireixen i demostren la seva neutralitat i imparcialitat amb l’e-
xercici de la seva activitat. S’ha insistit en la idea que la independència no es
decreta, sinó que s’exerceix, i en el fet que es garanteix amb la presa d’un
conjunt de mesures, no únicament amb la designació parlamentària; indepen-
dència de l’autoritat de protecció de dades per equilibrar interessos, per arbi-
trar situacions i per aconseguir el respecte d’aquesta institució.

També es van debatre els avantatges i els inconvenients que una mateixa ins-
titució vetlli pel respecte del dret a la protecció de dades de caràcter perso-
nal i alhora garanteixi el dret d’accés a la informació en mans dels poders
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públics. Aparentment, ambdós drets són oposats en la mesura que el primer
sembla obeir a una lògica d’opacitat i el segon respon a la idea de transpa-
rència. Però la realitat és que una única autoritat pot aconseguir una conci-
liació més àmplia d’aquests dos drets i garantir la transparència protegint les
dades personals. El fet que una mateixa institució vetlli per tots dos drets afa-
voreix una actuació molt àgil, ja que permet ponderar els interessos en joc,
atenent a criteris de proporcionalitat. El model pioner del Quebec d’incloure
la garantia i protecció de l’exercici d’ambdós drets sota una única autoritat
de control ha fet escola i ha estat seguit per diversos països, fins i tot de l’en-
torn europeu.

El darrer tema que es va tractar al workshop va ser el relatiu a la seguretat
i la vida privada i l’actual tendència progressiva a prioritzar la seguretat
davant la vida privada. En temes de seguretat cal ser flexible però sense per-
metre una total vulneració de la llibertat, i alhora cal comprovar el grau d’e-
ficàcia de les mesures de seguretat per poder determinar si a canvi de ser
menys lliures estem més segurs. La seguretat és una part necessària de la
nostra llibertat, però només pot justificar els atacs a la llibertat de manera
excepcional. Cal ser conscients de la impossibilitat d’aconseguir la segure-
tat total perquè, en l’afany de trobar-la, es retalla la llibertat. Assistim a un
canvi en les relacions entre la ciutadania i els poders públics. Abans hi havia
un recel perquè l’Estat no traspassés les fronteres en detriment dels drets
de la ciutadania. Per contra, ara hi ha una intromissió cada cop més gran
de l’Estat en la vida privada de les persones, justificada en la por a la inse-
guretat. La tasca dels poders públics amb relació a la seguretat és garantir
els drets i les llibertats dels ciutadans i, per tant, també la privacitat. I
aquesta garantia no tan sols ha de constituir una barrera, sinó que ha de ser
l’objectiu a perseguir. No podem sacrificar aquests drets en cerca d’una
seguretat que mai no s’acabarà de trobar. En aquest sentit, les autoritats de
protecció de dades tenen molt a dir i molta feina a fer per evitar que en nom
de la seguretat estigui tot permès: aconseguir que el debat arribi a la socie-
tat civil, que ara per ara no és conscient d’aquest perill; lluitar perquè els
drets fonamentals no es vegin relegats per la constitució d’un suposat «dret»
a la seguretat que afecti el contingut essencial dels drets que les constitu-
cions garanteixen. 
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3.6.2. Activitats de formació general en matèria de protecció de dades

Dia Europeu de Protecció de Dades

El 28 de gener de 2008 se celebrà, per segon any consecutiu, el Dia Europeu
de la Protecció de Dades. Amb aquesta commemoració, el Consell d’Europa
vol posar en relleu la importància d’aquest dret fonamental, especialment en
una societat i en un moment d’intensa lluita contra el terrorisme i el crim orga-
nitzat.

El Consell d’Europa va establir la celebració del Dia Europeu de la Protecció
de Dades per commemorar l’aprovació del Conveni 108/1981 del Consell
d’Europa per a la protecció de les persones amb relació al tractament auto-
matitzat de dades de caràcter personal, el 28 de gener de 1981. L’objectiu
principal de la celebració d’aquest dia és impulsar el coneixement, entre les
persones, dels drets i les responsabilitats en matèria de protecció de dades.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades es va sumar a aquesta iniciativa
amb l’organització de la jornada «Evolució de la protecció de dades a
Europa», que es va celebrar el 28 de gener a l’Aula Europa, seu de les Insti-
tucions Europees a Barcelona. 

L’acte, organitzat per l’Agència, va ser inaugurat per la directora de la insti-
tució, Esther Mitjans, i hi van participar dos representants d’organismes euro-
peus.

Esther Mitjans va parlar de l’origen i l’evolució de la regulació del dret fona-
mental a la protecció de dades a Europa, i a l’Estat espanyol en concret, i va
fer una anàlisi de la situació actual tenint en compte els reptes que es plan-
tegen: una societat amb fluxos informatius molt intensos i els riscos derivats
de les noves tecnologies. Va posar de manifest fins a quin punt el dret a la
protecció de dades personals es veu afectat, o, més ben dit, limitat, en nom
de la seguretat, i també va comentar l’àmplia, però no il·limitada, definició de
dada personal que es va adoptar en el Dictamen 4/2007, de 20 de juny, ela-
borat pel Grup de Treball de l’article 29 de la Directiva europea 95/46/CE en
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matèria de protecció de dades i, va acabar la seva intervenció posant en
relleu que, tot i que podem dir que des d’una perspectiva jurídica o tècnica
hi ha una consciència de l’existència d’aquest dret i de la seva extensió,
aquesta realitat professional o especialitzada contrasta amb la realitat social,
en què el dret a la protecció de dades és poc conegut per la ciutadania. I
aquesta distància entre la realitat dels especialistes i la realitat dels ciutadans
és la que fa que tingui sentit celebrar el Dia Europeu de la Protecció de
Dades.

Va intervenir en l’acte Montserrat Enrich, cap del Departament de Recerca del
Tribunal Europeu dels Drets Humans, que va fer una interessant exposició
sobre el dret a la protecció de dades en el CEDH del 1950. El Conveni ha
intentat fer compatible el dret al respecte a la vida privada (regulat en l’arti-
cle 8) amb el dret a la llibertat d’expressió i d’informació (regulat en l’article
10). El Consell d’Europa va elaborar el Conveni 108, que ha estat el segon
conveni més ratificat pels països membres del Consell d’Europa, després del
CEDH, Montserrat Enrich va comentar la jurisprudència del Tribunal
d’Estrasburg, molt centrada en l’accés, la recollida i la transferència de dades
personals. Aquesta jurisprudència, tot i que no és gaire àmplia, reclama una
acció positiva dels estats en el sentit que no únicament han de vetllar perquè
es respecti el dret a la protecció de dades, sinó que han d’elaborar la nor-
mativa i establir els procediments concrets que permetin que els ciutadans i
les ciutadanes exerceixin, entre altres, el dret d’accés.

També va participar en la jornada Rosa Barceló, assessora legal del
Supervisor Europeu de Protecció de Dades (SEPD), que va parlar sobre l’e-
volució d’aquest òrgan independent sense caràcter d’institució europea i que
es va crear l’any 2001 per garantir que les institucions i els òrgans de la Unió
Europea respectin el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter per-
sonal. Tot i que la supervisió és l’activitat principal del SEPD, també té fun-
cions d’assessorament pel que fa a legislació específica de protecció de
dades i de tota la normativa que tingui impacte en aquesta matèria, alhora
que pot intervenir en la Cort de Justícia de Luxemburg. Rosa Barceló va fer
una menció especial de la cooperació del SEPD amb el Grup de Treball de
l’article 29 per intentar generalitzar conceptes i opinions en aquesta matèria
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i equilibrar així la implementació diferent de la normativa de protecció de
dades als estats membres. Va comentar la intenció del SEPD d’iniciar en un
futur proper la tasca d’inspecció i la necessitat d’implementar la figura d’un
interlocutor de protecció de dades (Data Protection Officer) a totes les enti-
tats, tant privades com públiques, com preveu la legislació alemanya, i va
apuntar la possibilitat que la nova directiva que es planteja elaborar la
Comissió prevegi aquesta figura. 

Inauguració del Màster d’auditoria i protecció de dades

La Dra. Esther Mitjans va inaugurar, el 12 de febrer de 2008, la primera edi-
ció del Màster d’auditoria i protecció de dades organitzat per l’Institut de Dret
i Tecnologia del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i en el qual ha col·laborat l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.

En la seva intervenció, la directora de l’Agència va parlar de les autoritats de
control davant els nous reptes en matèria de protecció de dades i va posar
de manifest les qüestions que actualment són objecte de debat al més alt
nivell en el marc de conferències i reunions d’autoritats de protecció de dades
tant en l’àmbit nacional com internacional. Al mateix temps, va voler aprofitar
el moment per reflexionar sobre qüestions que, tot i que semblen superades,
són a la base de la garantia i l’eficiència del dret a la protecció de dades per-
sonals. Va destacar la importància, d’una banda, de la formació de les per-
sones, que a cada entitat, tenen encomanada la funció de garantir el compli-
ment de la normativa de protecció de dades personals; i, d’altra banda, de
la conscienciació o sensibilització del conjunt de persones que tracten dades
personals en el desenvolupament de la seva feina respecte de la rellevància
que adquireix la informació a la nostra societat i la necessitat de complir les
garanties que les entitats implanten i que, en determinats moments, poden
comportar, o pot semblar que comporten, una interferència en la seva feina.

Esther Mitjans va remarcar també la importància de la difusió del mateix dret
a la protecció de dades personals entre el conjunt de ciutadans i ciutadanes,
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ja que es tracta d’un dret poc conegut. La difusió d’aquest dret no únicament
es materialitza en cursos, seminaris, distribució de díptics i resolució de con-
sultes, sinó que va més enllà i, alhora, es relaciona amb el conjunt de fun-
cions que duen a terme les autoritats de protecció de dades, com ara l’as-
sessorament, el registre o la inspecció i la sanció.

La directora de l’Agència també va parlar de l’actual regulació en matèria de
protecció de dades a Catalunya, que, segons paraules seves, ha avançat
d’una manera considerable a partir de la inclusió, dins l’EAC,del dret a la pro-
tecció de dades personals i de les competències de l’autoritat de control,
independent i de designació parlamentària.

Actualment, l’Agència Catalana de Protecció de Dades treballa en el desple-
gament normatiu de l’EAC respecte del seu àmbit de competència i analitza
la manera com es pot incorporar en el nostre sistema jurídic i organitzatiu figu-
res com ara un interlocutor de protecció de dades a totes les entitats (Data
Protection Officer), l’avaluació de l’impacte sobre la privadesa (Privacy Impact
Assessments, PIA) o l’obligació de comunicar les pèrdues de dades. Tant en
les relacions amb les administracions públiques com amb les entitats priva-
des, els ciutadans han de facilitar dades personals sense la possibilitat de
negar-s’hi, la qual cosa fa que adquireixi una importància especial la neces-
sitat de generar confiança en els ciutadans i assolir uns nivells de seguretat
que evitin fugues d’informació, com les que han tingut lloc al Regne Unit. La
implantació i el manteniment actualitzat de mesures tècniques i organitzati-
ves permetrà reduir la probabilitat que succeeixin aquestes situacions. I en
aquest punt tornen a ser clau la formació i la sensibilització del personal que
tracta dades personals.

L’Agència inverteix importants esforços en la recerca d’eines de garantia
davant l’afebliment dels límits que establia el dret a la protecció de dades
personals a causa de les «necessitats» de la seguretat pública. La conjun-
tura actual obliga a replantejar-se aquesta qüestió i a intentar buscar l’equi-
libri entre un dret a la protecció de dades cada vegada més feble i una
demanda de seguretat cada vegada més gran per la societat. La directora
va posar l’exemple clar de la videovigilància, tant en espais públics com
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privats. Trobar un equilibri que permeti que el dret a la protecció de dades
no desaparegui com a tal no és fàcil. Com més seguretat, menys privaci-
tat; però si més no es pot intentar de donar pautes importants en aquest
sentit, com ara recordar la necessitat de la transparència en els tractaments
de dades i de saber quins són els tractaments que se’n fan, ja que només
així podrem reaccionar davant una possible vulneració de les nostres
dades.

Com a conclusió, la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
va posar de manifest que la garantia del dret a la protecció de dades no
depèn únicament del desenvolupament correcte de les funcions de les auto-
ritats de protecció de dades, sinó que cal que cadascú de nosaltres, com a
persones titulars d’aquest dret, siguem proactius a l’hora de protegir-lo. 

Jornada sobre el nou Reglament de protecció de dades

L’acte, celebrat el dia 3 d’abril, va ser inaugurat per Esther Mitjans, directora
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i per Pere Fabra, director dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Van intervenir en la jornada diver-
sos experts en protecció de dades, que analitzaren les principals novetats
del RLOPD.

Aquest esdeveniment s’inscriu en la línia iniciada per l’Agència de propiciar
espais que permetin apropar als assistents els eixos principals d’una norma
complexa i transcendent, tant per a l’àmbit públic com el privat, mitjançant
un conjunt de ponències que abordin els principals aspectes del nou
Reglament i que permetin reflexionar sobre aquesta nova regulació.

En la sessió inaugural, Pere Fabra va agrair l’organització de la jornada a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, especialment a la directora,
Esther Mitjans; també va agrair la col·laboració dels experts i l’assistència de
totes les persones que hi van participar, i va fer referència a la importància
d’analitzar aquest nou Reglament, a fi d’aprofundir en una matèria tan actual
i complexa com és la protecció de dades.
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A continuació, en la seva intervenció, Esther Mitjans va valorar molt positi-
vament el fet que la inquietud de la UOC pels canvis tecnològics propiciï
espais de treball com aquesta jornada. Va comentar les novetats principals
del RLOPD que, segons la seva exposició de motius, pretén dotar de cohe-
rència la regulació, desenvolupar la LOPD i els aspectes que aconsellen més
precisió per donar seguretat jurídica, tot i que va indicar que algunes de les
qüestions incloses s’haurien hagut de regular en una norma amb rang de
llei. Va qualificar de positives l’adequació dels procediments a la LOPD; la
regulació de les mesures de seguretat, en concret les relatives als fitxers i
tractaments no automatitzats, i la regulació del dret d’oposició. El Reglament
incorpora en la seva regulació doctrina de l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades i jurisprudència de l’Audiència Nacional, la qual cosa, va recor-
dar, pot conduir a una petrificació d’aquestes doctrina i jurisprudència i el
converteix en una norma essencialment interpretativa. El RLOPD dóna mol-
tes definicions fins ara no incorporades a la Llei, algunes de les quals són
una transposició de la Directiva 95/46/CE. Va parlar de les novetats princi-
pals d’aquesta norma, en especial dels polèmics articles 2.2 i 2.3, el contin-
gut dels quals cal interpretar restrictivament, i la dificultat que pot suposar
la culpa in vigilando del responsable del fitxer respecte de l’encarregat del
tractament. 

El RLOPD, encara que òbviament no modifica les competències de l’Agència,
té incidència en l’exercici d’aquestes, en especial en l’exercici de la compe-
tència sancionadora, ja que quan l’Agència exerceixi aquesta competència
respecte de les entitats que, tot i formar part del sector públic, adoptin la
forma d’entitat de dret privat, haurà d’imposar, si escau, multes econòmiques.
En tot cas, l’Agència aposta per un control preventiu, com els actuals plans
d’auditoria, que permeten avaluar el grau de compliment de la normativa i les
mesures per esmenar les deficiències detectades.

Finalment va destacar que hi ha aspectes que no han estat incorporats en el
RLOPD i que són presents en la regulació de protecció de dades arreu del
món, com poden ser les avaluacions d’impacte en la protecció de dades de
qualsevol projecte o política públics (PIA), la incorporació del responsable de
protecció de dades (Data Protection Officer) en les organitzacions i l’obliga-

Memòria d’actuacions

185

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



ció de comunicació de les pèrdues de dades a les persones interessades i
a la societat.

Tot seguit, en la seva ponència, Ricard Martínez, coordinador de l’Àrea
d’Estudis de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, va subratllar els
aspectes medul·lars d’aquesta norma reguladora d’una matèria complexa i
alhora transversal. Va tractar aspectes com ara la interpretació dels articles
2.2 i 2.3 del RLOPD sobre l’aplicació de les normes de protecció de dades
a empresaris individuals i persones de contacte—que actualment són els
que han plantejat més consultes davant l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades—, una de les qüestions que han generat més debat entre els
experts en la matèria. Pel que fa al darrer apartat d’aquest article 2, va
comentar que la seva pretensió no és regular els drets dels familiars, sinó
donar compliment al principi de qualitat. Així mateix, el Reglament fixa cri-
teris sobre el consentiment per al tractament de les dades dels menors d’e-
dat, amb la intenció de protegir aquest col·lectiu vulnerable i el seu entorn
familiar immediat, ja que el procés de verificació de la seva edat és la part
més delicada. Entén que no es pot obligar el responsable del fitxer a una
prova impossible, sinó que la seva obligació és establir mecanismes a l’hora
de captar el consentiment del menor que d’alguna manera vetllin perquè no
es pugui captar aquest consentiment fora dels supòsits autoritzats pel
Reglament. Va parlar d’altres aspectes com ara la necessitat que el consen-
timent de les persones per tractar la seva informació sigui lliure; la gratuïtat
de l’exercici de drets, i el fet que s’ha d’informar els ciutadans sobre la pos-
sibilitat d’invocar l’agència de protecció de dades. Sobre l’estatut de l’enca-
rregat del tractament va indicar que és important que s’hagi regulat la sub-
contractació, tot i que ha quedat sense regulació quan aquesta es produeix
en l’àmbit internacional. Va fer referència a la regulació dels fitxers de sol-
vència patrimonial i crèdit, i al seu objectiu de garantir els drets dels ciuta-
dans; també va destacar el detall amb què han estat regulades les transfe-
rències internacionals i els codis tipus. 

Seguint el programa establert, Pere Grimalt, professor titular de dret civil de
la Universitat de les Illes Balears, va parlar sobre els tractaments amb finali-
tats de publicitat i prospecció comercial, i la necessitat que el consentiment
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de la persona afectada sigui específic, inequívoc i sobretot informat. Consi-
dera que el consumidor té «dret a no ser molestat» i, per contra, el RLOPD
consagra el «dret a molestar» quan estableix el termini de 30 dies per enten-
dre que el consumidor consent «que el molestin» si no manifesta el contrari.
És el consumidor qui «s’ha de molestar» i dir que no. 

Quant al consentiment en la contractació, considera que no es pot entendre
atorgat si la informació consta en les condicions generals, ja que no s’acom-
pleix la claredat que exigeix l’article 5 de la LOPD. Pel que fa a la revocació
del consentiment, va posar de manifest la contradicció entre el que disposa
l’article 6.3 de la LOPD i el que estableix l’article 17 del RLOPD, quant a l’e-
xigència de causa justificada i la dificultat que pot suposar a l’hora d’exigir
responsabilitat al responsable del fitxer per la no concurrència del principi de
culpabilitat. 

No considera ben resolt el tema del consentiment dels menors, ja que esta-
blir el límit dels 14 anys per determinar quan un menor pot consentir per ell
mateix contradiu el que disposa sobre el consentiment del menor l’article 3
de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que exigeix condicions
de maduresa, i aquestes no necessàriament han de coincidir amb els 14
anys. En el mateix sentit es pronuncia l’article 162 del Codi civil quan excep-
tua, de la representació legal que els pares tenen sobre els seus fills, els actes
relatius als drets de la personalitat del menor, si es donen les condicions de
maduresa suficients perquè els pugui realitzar per ell mateix. També qües-
tiona el fet que l’article 13.2 del RLOPD permeti que s’obtinguin del menor
dades del seu entorn familiar.

Per tancar les ponències del matí, Santiago Farré, cap de l’Assessoria
Jurídica de l’Agència, va fer referència que el Reglament, a diferència de la
LOPD, no dedica un apartat específic als fitxers de titularitat pública, per bé
que en l’article 5 defineix —cosa que no havia fet la Llei— els conceptes de
fitxer de titularitat pública i privada, que són un reflex de la interpretació que
n’havia fet l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Tenint en compte la
definició que se’n dóna, en el sector públic hi haurà tots dos tipus de fitxer,
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segons la forma que adoptin per a la prestació dels serveis que tenen enco-
manats, tot i que es plantegen alguns supòsits dubtosos. Sorprèn que entre
els fitxers de titularitat pública no es mencionin les universitats públiques, i
s’hi troba a faltar un pronunciament exprés respecte de les administracions
independents, com les autoritats de protecció de dades. D’acord amb l’àm-
bit de competències de l’Agència establert en l’article 156 de l’EAC i la defi-
nició donada pel nou RLOPD, alguns dels fitxers que són de titularitat privada
queden dins l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Això suposa l’aplicació d’un règim jurídic diferent, especialment rellevant pel
que fa al règim sancionador aplicable a les infraccions comeses per entitats
públiques, la particularitat principal del qual és l’absència del caràcter eco-
nòmic de les sancions imposades, ja aquest règim no resulta d’aplicació per
als fitxers de titularitat privada de les entitats que, tot i formar part del sector
públic, adopten la forma d’entitat de dret privat.

D’altra banda, el RLOPD dóna sortida a un problema que fins ara hi havia
sobre els fitxers d’entitats públiques que no disposaven de la potestat nor-
mativa suficient per dictar disposicions de caràcter general, i que era un
requisit que la llei exigia per a la seva creació. S’hi ha afegit la possibilitat que
aquesta pugui ser mitjançant acord, però cal entendre aquesta nova moda-
litat limitada només a la creació de fitxers d’entitats que no puguin elaborar
disposicions de caràcter general. També cal apuntar el fet que amb la sol·lici-
tud d’inscripció del fitxer és suficient indicar una referència del diari oficial on
consta publicada la norma de creació. 

Eduard Chaveli, president de la Secció d’Advocats Especialistes en Dret
Informàtic de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, va comentar que el
RLOPD considera responsables del fitxer els ens sense personalitat jurídica
que actuen en el tràfic com a subjectes diferenciats, la qual cosa pot com-
portar problemes a l’hora de determinar el grau i la forma com s’ha d’exigir
la responsabilitat de les persones que els integren. D’altra banda, el deure
de vigilància del responsable del fitxer que el reglament estableix respecte
de l’encarregat del tractament, i que va molt més enllà de la formalització del
contracte a què obliga l’article 12 de la LOPD, també planteja problemes a
l’hora de determinar fins a quin punt es pot exigir la responsabilitat del pri-

Memòria d’actuacions

188

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



mer, tot i que considera que aquest deure de vigilància ha d’anar relacionat
amb el tipus de tractament que s’ha encomanat a l’encarregat.

Respecte de la possibilitat de subcontractació dels serveis públics que pre-
veu el nou Reglament, el règim general és que aquesta necessita l’autoritza-
ció del responsable del fitxer. No obstant això, es pot subcontractar sense
l’autorització del responsable, quan s’especifiquin en el contracte els serveis
que poden ser objecte de subcontractació, quan el subcontractista porti a
terme el tractament d’acord amb les instruccions del responsable, i quan
entre l’encarregat i el subcontractista es formalitzi el contracte de l’article 12
de la LOPD. Aquesta possibilitat de subcontractar prescindint de l’autoritza-
ció del responsable del fitxer pot plantejar problemes si tenim en compte la
necessitat que aquest té de saber, en cada moment, qui tracta les dades, que
ho fa amb les mesures de seguretat adequades i que compleix les obliga-
cions legals.

Finalment, va comentar la falta de concreció del termini de conservació de
les dades per part de l’encarregat del tractament, per fer front a les respon-
sabilitats que puguin derivar-se de la seva relació amb el responsable del
tractament.

Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en la seva intervenció va fer una
revisió de quin és l’impacte del reglament sobre les mesures de seguretat
dels tractaments existents i va comentar els objectius de control que supo-
sen un canvi o una modificació respecte de la situació anterior, un dels prin-
cipals dels quals és la introducció de mesures de seguretat dels tractaments
no automatitzats. Va comentar la possibilitat d’adoptar mesures de seguretat
de nivell bàsic, en lloc del nivell alt —que s’aplicava fins ara—, en el cas de
tractaments que contenen dades sensibles amb l’única finalitat de fer trans-
ferències dineràries a entitats a les quals la persona pertanyi o estigui asso-
ciada; en el cas dels que contenen dades sensibles de manera accessòria
sense estar relacionades amb la finalitat del tractament, i en el cas dels que
contenen dades de salut si aquesta fa referència exclusivament al grau de
discapacitat d’una persona o a la declaració de la condició de discapacitat
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o invalidesa. Va fer referència a la prestació de serveis sense accés a dades
personals i a la necessitat que en els contractes que se signin amb entitats
que prestin aquests serveis es prevegin aspectes especialment relacionats
amb la confidencialitat de la informació per als potencials accessos a dades,
documents i informació de caràcter personal. El document de seguretat es
converteix en un document molt viu i amb molta llibertat i flexibilitat. Deixa de
ser un document estàtic per ser més virtual i integrar molts aspectes.

Minimitzar l’impacte de la nova regulació, o millor encara, aprofitar aquest
impacte per fer un cert canvi de paradigma, probablement és una bona
manera d’abordar l’adequació al RLOPD. Cal evolucionar cap a posicions
més centrades en una visió global de tots els tractaments, en la prevenció
com a primera defensa, i considerar la seguretat i la protecció de dades no
com un problema legal o tècnic, sinó com una necessitat derivada de la ges-
tió de la informació.

En la seva exposició Carles San José, cap de l’Àrea d’Inspecció de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, va remarcar el caràcter personalíssim dels
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la qual cosa no significa
que no es puguin exercir a través de representació. Per a l’exercici dels drets
davant les entitats privades, la representació s’entén atorgada amb una auto-
rització i una còpia del DNI de la persona representada, mentre que la repre-
sentació davant les administracions públiques s’ha d’ajustar a les previsions
de la Llei 30/1992. El caràcter gratuït de l’exercici no es pot interpretar com
a cost zero, sinó com la no-exigència de contraprestació econòmica. El res-
ponsable del fitxer te l’obligació de contestar, fins i tot quan no disposa de
dades de qui exerceix el dret. Va subratllar la independència d’aquest dret
d’accés a les dades personals respecte del dret d’accés que preveu la Llei
30/1992. Es preveu la possibilitat que es puguin exercir els drets davant l’en-
carregat del tractament, que pot atendre la sol·licitud si així s’ha previst en el
contracte o bé, en cas que no s’hagi acordat, traslladar-la al responsable. Una
de les novetats principals del RLOPD és la regulació del dret d’oposició, el
contingut i l’exercici del qual defineix de manera més detallada i sistematit-
zada. Es refereix al dret d’oposar-se a un tractament determinat en els casos
en què no calia consentiment i sorgeix un motiu legítim i fundat que en justi-
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fica l’oposició, respecte dels fitxers de publicitat i prospecció comercial, i
quan la finalitat del tractament és adoptar una decisió basada només en un
tractament automatitzat. En aquest darrer cas, és el dret de no veure’s sot-
mès a decisions basades en tractaments automatitzats destinats a avaluar la
personalitat. També es va referir a la possibilitat d’instar el procediment de
tutela de drets ARCO davant el silenci o la denegació expressa en resposta
a l’exercici dels drets pel seu titular. L’Agència Catalana de Protecció de
Dades disposa del termini de 3 mesos per notificar la resolució d’aquests pro-
cediments, i el sentit del silenci és estimatori. Pel que fa als procediments san-
cionadors tramitats per l’Agència, no els és aplicable el nou RLOPD, sinó que
es tramiten conformement al Decret 278/1993. 

En la darrera ponència, Alberto Palomar, professor de dret administratiu de
la Universitat Carlos III i magistrat del Contenciós Administratiu, va explicar
les peculiaritats dels fitxers de solvència patrimonial i crèdit, i els tractaments
amb finalitat publicitària i de prospecció comercial, fent un èmfasi especial
en els primers. Va exposar la seva preocupació respecte dels fitxers de sol-
vència patrimonial i crèdit, ja que, tot i considerar-los necessaris per al bon
funcionament del tràfic econòmic de la societat, plantegen un problema atès
que declarar el compliment o l’incompliment d’obligacions és una tasca que
correspon als jutges i tribunals. En canvi, els fitxers de solvència patrimonial
i crèdit han aconseguit que a partir de la declaració unilateral del creditor es
pugui incloure el presumpte deutor dins d’un d’aquests fitxers. Per garantir al
màxim els drets de les persones afectades, el RLOPD que desenvolupa la
LOPD ha establert una sèrie de requisits, que són l’existència prèvia d’un
deute cert, vençut i exigible; aquest deute ha d’haver estat impagat i no pot
haver-hi sobre aquest deute una reclamació judicial, administrativa, arbitral o
bancària. Tampoc no poden haver transcorregut més de 6 anys des de la
data en què havia de portar-se a terme el pagament i, finalment, s’ha de fer
un requeriment previ per al pagament abans de la inclusió en el fitxer. En defi-
nitiva, no es pot incloure cap informació en aquests fitxers sobre la qual exis-
teixi un principi de dubte sobre l’existència d’algun del requisits exposats. 

Respecte dels fitxers amb finalitat publicitària, va remarcar la necessitat que
es tracti d’un consentiment explícit, lliure, i que, en el supòsit que s’utilitzin
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formularis per obtenir-lo, les caselles no poden estar emplenades. Pel que fa
als drets de les persones afectades, el principi és que totes les persones
implicades en aquests fitxers i tractaments de dades tenen l’obligació d’in-
formar la persona afectada sobre tota la informació de què disposin, d’on
l’han obtinguda i a qui l’han comunicada.

Esther Mitjans va clausurar l’acte tot subratllant els aspectes més rellevants
que s’havien tractat al llarg de tota la jornada, i va agrair a tots els assistents
la seva presència i participació.

Jornada «La protecció de dades: un repte de futur»

L’acte, celebrat el dia 11 d’abril, va ser inaugurat per Esther Mitjans, directo-
ra de l’Agència, i per Joan Xirau i Serra, director del Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada. Van intervenir en la jornada diversos experts en
protecció de dades, que analitzaren la incidència en l’activitat jurisdiccional
de les últimes iniciatives legislatives europees en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.

Aquest esdeveniment s’inscriu en la línia iniciada per l’Agència Catalana de
Protecció de Dades de propiciar espais que permetin apropar als assistents
els eixos principals de la protecció de dades des d’un punt de vista jurídic,
mitjançant un conjunt de ponències que abordin els principals aspectes del
dret fonamental a la protecció de dades, els principis rectors i la manera
d’exercitar-lo.

La jornada estava adreçada a magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials
i metges forenses.

En la seva exposició, Esther Mitjans va fer referència al fet que les autori-
tats de control de protecció de dades suposen una garantia institucional
del dret i, tot i la seva independència, estan sotmeses al control de la lega-
litat o al control judicial. Mitjans va plantejar la polèmica relativa a l’anoni-
mització de les sentències judicials que es publiquen a Internet i va remar-
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car que les resolucions judicials no són una font accessible al públic. No
s’ha de confondre la publicitat de les sentències —l’objectiu de la qual és
donar a conèixer els fonaments en què s’ha basat el pronunciament— amb
la publicitat de les dades personals que contenen. D’altra banda, va par-
lar del desconeixement que hi ha entre els ciutadans del dret a la protec-
ció de dades de caràcter personal i de com afecta aquest d’altres drets,
com ara el dret a la presumpció d’innocència o el dret a la tutela judicial
efectiva. 

El primer ponent de la jornada, Joaquim Bayo, supervisor europeu adjunt
de Protecció de Dades, va fer referència al fet que la protecció de dades
personals és una qüestió molt important per a totes les persones que treba-
llen dins l’estructura judicial. Amb la protecció d’aquest dret en el desenvo-
lupament de les tasques relatives a l’activitat jurisdiccional es protegeixen
molts altres drets íntimament relacionats amb aquest. Després de fer un
repàs de la normativa que regula la matèria, tant pel que fa al Consell
d’Europa, com a la Unió Europea i l’específica del nostre estat, va centrar
la seva intervenció en la incidència de la protecció de dades en l’activitat
jurisdiccional. Va analitzar l’aplicació del principi de legalitat en supòsits
concrets de cessió de dades i d’obtenció de dades a o de l’Administració
tributària regulats en la Llei general tributària (LGT), i d’informació sobre les
actuacions, d’accés als llibres, arxius i registres judicials, d’esbrinament del
domicili per part dels tribunals i d’investigació judicial del patrimoni de l’e-
xecutat que preveu la Llei d’enjudiciament civil (LEC). Es va referir a l’apli-
cació del principi de proporcionalitat amb relació a l’admissió de proves que
regula la LEC i la necessitat de demanar dades de l’Administració tributà-
ria per part dels jutges i tribunals, com determina la LGT. També va posar
exemples de supòsits de nul·litat de proves obtingudes amb vulneració de
drets fonamentals, que recullen la LEC i la Llei orgànica del poder judicial
(LOPJ). La qüestió és determinar si la vulneració de la protecció de dades
comporta la nul·litat de la prova, i sobre aquesta qüestió va comentar una
sentència molt recent, del febrer del 2008, del Tribunal de Luxemburg.
També va fer referència a l’exercici dels drets de l’interessat tant en l’àmbit
processal com extraprocessal i les seves limitacions. Sobre les transferèn-
cies internacionals de dades, es va mostrar crític amb l’obligació de notifi-
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cació, sense excepcions, establerta en l’article 66.3 del RLOPD per a la
seva inscripció en el Registre de Protecció de Dades. Joaquim Bayo va aca-
bar la seva intervenció amb un comentari sobre els projectes legislatius
europeus que, d’una manera o d’una altra, tenen relació amb la protecció
de dades.

Com a ponència final, Nieves Buisán, magistrada de la Sala Contenciosa
Administrativa de l’Audiència Nacional, on es resolen els recursos presentats
contra les resolucions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, va fer
un resum de la jurisprudència existent fins ara, amb referència expressa a les
sentències dictades sobre diverses qüestions, com ara el principi del con-
sentiment, el dret d’informació, el principi de qualitat, la seguretat de les
dades, el deure de secret, i l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició. I la manera com tots aquests diferents aspectes de la
protecció de dades han estat regulats en el nou RLOPD. 

Esther Mitjans va clausurar l’acte després d’un interessant debat, agraint a
tots els assistents i, molt especialment, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
la seva col·laboració.

Jornada sobre el nou Reglament de la LOPD

L’acte, que es va dur a terme al llarg de tot el dia del 24 d’abril, va ser inau-
gurat per Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades; l’Il·lm. Sr. Jaume Gilabert, president de la Diputació de Lleida; l’Il·lm.
Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida; el Magn. Sr. Joan Viñas, rector de la
Universitat de Lleida, i el Sr. Ramon Arnó, de Sagaris.

En la jornada van intervenir diversos experts en protecció de dades que ana-
litzaren les novetats principals del RLOPD, com també aspectes de la pro-
tecció de dades i la videovigilància, el nou estatut de l’encarregat del tracta-
ment, les mesures de seguretat del RLOPD i els aspectes penals de la
protecció de dades, entre d’altres.
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Aquesta jornada va permetre afavorir la reflexió i el debat sobre els aspectes
essencials del nou RLOPD, a partir d’un conjunt de ponències que aborda-
ren els eixos principals d’aquest desenvolupament de la Llei orgànica.

Jornada de presentació de la Recomanació per a la difusió de dades de
caràcter personal a través d’Internet

L’acte, que es va dur a terme el dia 29 d’abril a l’Auditori de Barcelona Activa,
va ser inaugurat per Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.

Les intervencions dels experts de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
estaven dirigides a l’anàlisi dels temes relacionats amb l’accés i la difusió d’in-
formació per Internet, i també amb les llibertats informatives. També es va
aprofundir en el control de la indexació dels continguts mitjançant els cerca-
dors d’Internet.

Aquesta jornada es va organitzar amb motiu de la difusió creixent de tot tipus
d’informació per mitjans electrònics, fonamentalment a través d’Internet, ja
que, pel fet que pot contenir informació relativa a les persones físiques, afecta
el dret fonamental a la protecció de dades.

Curs sobre Internet versus protecció de dades personals

L’Agència Catalana de Protecció de dades va organitzar, la setmana del 14
al 18 de juliol de 2008, juntament amb la Universitat de Barcelona, un curs
sobre Internet versus protecció de dades personals en el marc de la 12a edi-
ció del cicle Els Juliols. 

Aquest curs pretenia determinar els riscos que comporta la difusió d’informa-
ció a través d’Internet i les garanties que s’han d’establir per evitar la vulne-
ració en aquest mitjà, del dret bàsic de totes les persones a la protecció de
les seves dades personals.
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Va inaugurar el curs Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades amb la seva ponència «Més enllà del temps i de l’espai:
Internet no oblida».

En el curs van intervenir més d’una desena d’experts en protecció de dades,
representants d’institucions públiques, privades i professors de dret, que ana-
litzaren temes com el règim jurídic de l’administració electrònica, el sector
financer a Internet, la política de privacitat de dades a Internet: gestió del risc
i regulació de la xarxa, entre d’altres.

En la seva intervenció Esther Mitjans va remarcar algunes de les idees expo-
sades al llarg de tota la setmana. Per exemple, amb relació al tema de la difu-
sió d’informació administrativa a través d’Internet, la directora de l’Agència
va fer referència a les situacions de conflicte que poden sorgir entre el dret
a la informació o el dret d’accés a la informació administrativa i el dret a la
protecció de dades. En aquests casos cal atendre criteris de ponderació per
trobar l’equilibri. També es va comentar la conveniència d’una autoritat que
garanteixi ambdós drets. Així, va puntualitzar que les llibertats informatives
no poden avalar la difusió indiscriminada d’informació a través d’Internet.
D’altra banda, es va referir al deure de seguretat, un aspecte essencial per
a la tutela del dret a la protecció de dades que, en l’àmbit d’Internet, obliga
a prendre cauteles especials per evitar que les dades personals siguin trac-
tades a Internet de manera il·legítima. 

Una altra qüestió debatuda al llarg del curs va ser la relativa a l’Administració
electrònica, que no s’ha d’entendre únicament com la utilització de noves tec-
nologies per gestionar els serveis públics, sinó que implica un nou concepte
d’administració, més oberta, més transparent, més accessible i que reti
comptes davant els ciutadans. En definitiva, una administració més democrà-
tica. 

A Internet desapareixen barreres com el temps i l’espai, però en neixen de
noves. En aquest entorn, els drets s’han de dissenyar d’una altra manera.
El repte principal és determinar com s’ha d’aplicar la legislació en aquest
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àmbit, en el qual es dilueixen conceptes com el de territori. Els usuaris han
d’estar plenament informats perquè puguin gestionar el risc. Es recomana
l’anonimat, tot i que de vegades l’accés a determinats serveis requereix la
identificació de l’usuari per motius de seguretat, com és el cas del sector
financer. 

Jornada «Eficiència i confidencialitat»

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, va
participar en la jornada «Eficiència i confidencialitat: estratègies per garantir
la seguretat i el bon ús de les dades de la ciutadania en la gestió sanitària»,
organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya junta-
ment amb l’Institut d’Auditoria i IT-Governance.

L’acte, que es va dur a terme al llarg de tot el dia, va tenir lloc el dimarts 17
de juny de 2008 a la sala d’actes del Departament de Salut. Estava dividit en
tres taules rodones d’experts, tant del sector sanitari com del tractament de
la informació i de la protecció de dades personals.

Esther Mitjans va participar en la sessió inicial sobre els principals reptes en
la protecció de la confidencialitat de les dades sanitàries.

El coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, Ramon Miralles, també hi participà com a modera-
dor de la sessió sobre el tractament de la informació en les administracions
sanitàries.

Aquest esdeveniment s’inscriu en la línia iniciada per l’Agència Catalana de
Protecció de Dades de participar en espais que permetin apropar als assis-
tents els eixos principals de la normativa de protecció de dades en el sector
sanitari. Les dades relacionades amb la salut de les persones han de gaudir
del màxim nivell de protecció. 
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La millora de la qualitat dels serveis de salut assistencials exigeix el compli-
ment de la normativa vigent sobre la protecció de dades de la salut, com
també la implantació dels procediments organitzatius o dels mecanismes tec-
nològics que garanteixin la seguretat de la informació i incrementin la quali-
tat dels serveis prestats.

Curs «El règim de l’audiovisual en l’era digital»

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, va
participar en el curs «El règim de l’audiovisual en l’era digital», que va tenir
lloc els dies 23 i 24 de juliol de 2008 al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona.

L’interès per la regulació dels mitjans audiovisuals és un dels punts més
importants en la nova concepció dels mitjans audiovisuals a la Unió Europea,
ja que transcendeix l’àmbit de les regulacions estatals i se centra en les fun-
cions atribuïdes a les noves autoritats reguladores de l’audiovisual i les seves
relacions amb els governs. 

Aquesta nova concepció es basa en la regulació de la mateixa activitat, en
els continguts que s’emeten en l’espai audiovisual i la seva incidència sobre
els valors, els drets fonamentals i altres béns jurídics de les persones, com
per exemple el dret a la protecció de dades personals.

En aquest sentit, la directora va fer referència a la necessitat d’analitzar si és
possible o no aplicar els mateixos principis que es fan servir en mitjans no
virtuals, en els tractaments de dades personals que s’han de portar a terme
en l’entorn de les noves tecnologies que van apareixent.

Així mateix, també va remarcar la necessitat de ponderar cas per cas el con-
flicte entre protecció de dades i llibertats informatives i el dret d’accés als
documents públics, i va fer un repàs de les experiències de les autoritats de
protecció de dades a la Unió Europea dins d’aquesta nova era anomenada
era digital.
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Sessió informativa adreçada als síndics municipals i als síndics universi-
taris de Catalunya

L’objectiu d’aquesta jornada celebrada el dia 9 d’octubre de 2008 era fer
conèixer als síndics els trets principals i més característics del dret a la pro-
tecció de les dades personals a Catalunya.

La funció del síndic municipal és acostar l’Administració a la ciutadania, tot
oferint una garantia de diàleg dintre de l’àmbit municipal i una eficaç presta-
ció dels serveis públics. I aquesta és també la funció que tenen els síndics
universitaris pel que fa a l’apropament de la universitat al col·lectiu d’estu-
diants i la garantia d’un diàleg eficaç. En ambdós casos, doncs, es tracta de
facilitar-los la informació més adient perquè puguin atendre les consultes de
la ciutadania en matèria bàsica de protecció de dades.

La jornada es va dividir en diverses ponències que van ser a càrrec de la
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, i dels
caps d’àrea de l’Agència. Entre altres temes, es va tractar sobre els principis
generals i les obligacions més importants en matèria de protecció de dades
personals, sobre l’obligació d’inscripció de fitxers al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya, sobre les mesures de seguretat tècniques i organitza-
tives i també sobre les garanties de la ciutadania: el règim sancionador i la
tutela dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 

La cloenda de l’acte va ser a càrrec de la secretària general de la Sindicatura
de Greuges de Catalunya, Pilar Figueres.

Sessió formativa sobre les principals directrius del dret a la protecció
de dades personals

Dins del marc de programes de formació estratègica que ofereix l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya per a directius, l’Agència Catalana de
Protecció de Dades va desenvolupar una sessió formativa que es va cele-
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brar el 4 de novembre de 2008 a la seu de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.

Per a les administracions públiques, davant les modificacions legislatives,
com per exemple el RLOPD, és necessària l’actualització dels coneixements
normatius a fi i efecte que les institucions i els organismes s’adeqüin de
manera correcta a la normativa vigent.

Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, va ser el ponent d’aquesta ses-
sió formativa dirigida a persones amb alts càrrecs de la Generalitat, subdi-
rectors/res, caps de servei i altres càrrecs directius.

L’objectiu de la sessió era identificar els elements clau en la presa de deci-
sions relacionades amb el tractament de la protecció de dades de caràcter
personal.

Jornada formativa sobre la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en la sessió forma-
tiva sobre la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, el dia 17 de novembre de 2008.

La jornada abordà diverses qüestions relacionades amb la Llei 11/2007 d’ac-
cés electrònic dels ciutadans als serveis públics. A l’acte, hi participaren
diversos experts provinents de l’administració pública, del món universitari i
de l’àmbit professional privat.

El programa previst al llarg de tot el dia estava dividit en tres blocs temàtics:
«El règim jurídic de l’administració electrònica en la Llei 11/2007 d’accés elec-
trònic dels ciutadans als serveis públics», «L’Administració electrònica:
models i estratègies i protecció» i, finalment, «Protecció i seguretat de les
dades de caràcter personal en l’administració electrònica».

Memòria d’actuacions

200

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



Cristina Dietrich, responsable de Projectes Normatius i Estudis Jurídics de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, va participar en el tercer bloc amb
la ponència sobre «La difusió d’informació que conté dades de caràcter per-
sonal a través d’Internet».

L’Agència Catalana de Protecció de Dades a les Jornades de Signatura
Electrònica

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en la 5a edició de
les Jornades de Signatura Electrònica organitzades per l’Agència Catalana
de Certificació, que es va celebrar a Barcelona el 18 i 19 de novembre de
2008.

Les Jornades tenien com a objectiu debatre les principals novetats del camp
de la certificació electrònica i les identitats digitals, i aconseguir incentivar el
desenvolupament i la divulgació de la signatura electrònica com a base per
aconseguir una e-societat de confiança.

La temàtica de les Jornades girava entorn de la signatura electrònica en els
processos de gestió, fent especial atenció a les novetats legals aparegudes
des de les jornades del 2007, i al cicle de vida de la documentació electrò-
nica, sobretot pel que fa al compliment normatiu esmentat. 

En les diverses sessions de les Jornades es tractaren tant casos públics com
privats, per tal de donar una visió integrada de les solucions aplicades, inter-
canviant experiències i apropant dues realitats que es complementen mútua-
ment.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades participà d’una manera molt des-
tacada en dues sessions: 

Ramon Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació, amb la
ponència sobre «La seguretat en l’intercanvi interoperable de dades i docu-
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ments». A més, va intervenir en el debat que es va establir per parlar de les
experiències i opinions sobre els aspectes de seguretat en l’intercanvi de
dades i documents, especialment pel que fa als reptes de seguretat derivats
de la interoperabilitat, entre d’altres.

També va intervenir el mateix dia Francesc Parés, auditor de Sistemes d’Infor-
mació, en una ponència sobre «Projectes innovadors de signatura electrò-
nica». Aquesta ponència s’inclou en el marc d’una sessió que va tractar sobre
experiències i projectes en l’àmbit de la signatura electrònica que suposen
una veritable innovació, tant per la tecnologia utilitzada com pels usos o bene-
ficis que aporten, ja sigui en l’àmbit públic com en el privat.

3.6.3. Activitats de formació especialitzada

Programa de beques

D’acord amb la voluntat de l’Agència de fomentar, promoure i difondre el
coneixement del dret a la protecció de dades personals per tal d’afavorir-ne
la protecció i la garantia, al llarg de l’any 2008 es van convocar cinc 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.

Les beques s’adrecen a persones llicenciades en els cinc anys anteriors a la
data de publicació de la convocatòria i també a alumnes que cursin l’últim
curs de la llicenciatura que preveu el pla d’estudis corresponent i als quals
només els resten pendent un màxim de 50 crèdits.

La Resolució de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
de 19 de maig de 2008 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 5139, de 27 de maig de 2008.
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Convocatòria d’ajuts d’especialització en matèria de protecció de dades
per a professors universitaris

L’Agència Catalana de Protecció de Dades convoca deu ajuts d’especialit-
zació per a estades en centres de recerca, institucions o autoritats especia-
litzades en protecció de dades.

L’objectiu dels ajuts és que els professors universitaris puguin aprofundir en
el coneixement del dret a la protecció de dades personals des de diferents
aspectes tant teòrics com pràctics, per tal de complementar la seva especia-
lització. D’aquesta manera podran integrar i potenciar la matèria de protec-
ció de dades personals dins de la seva àrea de coneixement, i oferir assig-
natures, seminaris, postgraus o doctorats en aquesta matèria, atès que les
persones candidates han d’assumir el compromís d’incorporar-la en la seva
càrrega lectiva.

La recerca es va dur a terme en centres o institucions del nostre país o estran-
geres. En principi, l’estada serà d’un mes, si bé depèn de la disponibilitat de
la institució. La relació de les institucions que col·laboren en el programa d’a-
juts és la següent: 

Agencia Española de Protección de Datos

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa - Agencia Vasca de Protección de Datos

Agència Catalana de Protecció de Dades

Centre de Recherche en Droit Publique (Canadà)

Centre de Recherche Informatique et Droit (Bèlgica)

Garante per la Protezione dei Dati Personali (Itàlia)
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La Resolució de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
de 19 de maig de 2008, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 5139, de 27 de maig de 2008.

Curs d’Auditoria i Seguretat de la Informació

Curs coorganitzat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades i l’Escola
d’Adminsitrció de Catalunya.

En el desenvolupament de les seves funcions de control, ja sigui mitjançant
l’acció preventiva dels plans d’auditoria o a través de l’exercici de la potes-
tat inspectora, l’Agència Catalana de Protecció de Dades du a terme tasques
d’auditoria de sistemes d’informació. En l’acompliment d’aquesta tasca, el
personal de l’Agència ha d’aplicar coneixements tècnics relacionats amb la
seguretat de la informació.

L’avanç continu de les tecnologies fa necessari que els recursos humans
dedicats a la feina d’auditoria rebin formació periòdica i especialitzada en
matèria de seguretat de la informació. Per això, l’Agència dissenya anualment
programes de formació interna amb la participació, com a formadors, d’em-
preses i professionals externs.

Atès que un dels elements clau a l’hora de protegir les dades de caràcter
personal és la implantació de controls de seguretat, i ja que la prevenció
és un dels principis generals que mou l’activitat de l’Agència, s’ha convi-
dat persones d’altres entitats a assistir als cursos de formació interna pre-
vistos per a l’any 2008, en l’àmbit de l’auditoria i de la seguretat de la infor-
mació.

Es fan càrrec de la formació professionals i empreses altament especialitza-
des en la matèria, que segueixen un programa de continguts dissenyat per
l’Agència que combina tant aspectes teòrics com pràctics.

El curs consta de les sessions setmanals i els seminaris següents:
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Sessions setmanals:

— Introducció a la seguretat de la informació.
— Auditoria i seguretat de la informació.
— Controls de seguretat ISO17799:2005.
— Política de seguretat.
— Organització de la seguretat de la informació.
— Gestió d’actius.
— Seguretat dels recursos humans.
— Seguretat física i d’entorn.
— Gestió de les comunicacions i operacions.
— Control d’accés.
— Adquisició, desenvolupament i manteniment dels sistemes d’informació.
— Gestió d’incidents de seguretat.
— Gestió de la continuïtat del negoci.
— Avaluació i gestió de riscos.
— Gestió de la seguretat de la informació - ISO27001.

Seminaris:

— Tècniques d’intrusió i informàtica forense.
— Arquitectura de seguretat en xarxa.
— Configuració d’accés i seguretat en bases de dades.
— Tècniques de prevenció de hacking.

3.6.4. El Centre de Documentació

L’Agència Catalana de Protecció de Dades es va dotar del seu Centre de
Documentació l’any 2004. D’aquesta manera es dóna cumpliment al que
estableixen els articles 5.1 e de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i a l’article 17 d
del Decret 48/2003.

Article 5.1 e de la Llei 5/2008, de 19 d’abril:

«Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de trac-
tament de dades personals»
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Article 17 d del Decret 48/2003, de 20 de febrer:

«Constituir i actualitzar un fons documental en matèria de protecció de dades
personals»

Per a la seva definició i gestió, es va tenir també en compte la Llei 4/1993,
de 18 de març, que considera que aquest Centre de Documentació és una
biblioteca especialitzada amb servei públic restringit, i que ha d’integrar-se
al Sistema Bibliotecari de Catalunya:

Article 5 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de
Catalunya:

«El Sistema Bibliotecari de Catalunya és el conjunt organitzat de serveis
bibliotecaris existents a Catalunya. Integren el Sistema Bibliotecari de
Catalunya: 

[…]

»c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres d’ensenya-
ment no universitari i les biblioteques especialitzades.»

Article 45 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de
Catalunya:

«-1. Són biblioteques especialitzades les biblioteques que contenen un
fons centrat principalment en un camp específic del coneixement. 

»- 2. Les biblioteques especialitzades, que poden ésser de titularitat
pública o privada, presten servei públic amb les restriccions que els
són pròpies i es coordinen amb la resta del Sistema Bibliotecari […].»

Des de la seva creació, el seu fons, els seus serveis i els seus productes han
anant creixent i millorant, tal com es detalla tot seguit.
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Definició del Centre

Es va definir el Centre de Documentació com una unitat de recursos i serveis
d’informació especialitzats. La seva missió és donar resposta a les necessi-
tats informatives de l’Agència i dels seus treballadors, així com difondre el
dret a la protecció de dades de caràcter personal.

S’integra en el Sistema Bibliotecari de Catalunya com a biblioteca especialit-
zada de titularitat pública, amb les restriccions al servei públic que li són prò-
pies com a unitat interna. 

Fons documental

El fons documental està especialitzat en dret a la protecció de dades perso-
nals, dret informàtic, tecnologies de la informació i la comunicació, seguretat
informàtica i societat de la informació.

Està constituït per:

— Monografies (llibres, manuals, obres de referència, codis legislatius, etc.) 
— Publicacions en sèrie (diaris, revistes, butlletins, anuaris, compilacions

legislatives, etc.)
— Recursos electrònics i bases de dades 
— Material audiovisual 
— Arxiu digital de premsa 

En els gràfics següents es pot observar l’evolució quantitativa experimentada
des de la seva creació.

EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL PER TIPUS DE PUBLICACIÓ 

ACUMULATS ANUAL

TIPUS DE PUBLICACIONS 2004 2005 2006 2007 2008
Publicacions monogràfiques 293 517 635 788 950
Publicacions en sèrie i recursos continuats 30 107 145 176 193
Total 323 624 780 964 1.143
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EVOLUCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DURANT EL PERÍODE 2004-2008 PER TIPUS DE PUBLICACIÓ

Catalogació

Per a la catalogació s’empra la normativa bibliogràfica d’ús oficial a les biblio-
teques catalanes de titularitat pública:

— Format bibliogràfic MARC21 (des del 2008).
— Descripció Bibliogràfica Normalitzada Internacional (ISBD).
— Regles Angloamericanes de Catalogació (AACR).
— Llista d’Encapçalaments de Matèria en Català (LEMAC). Incloent matèries

exclusives del nostre ús.
— Classificació Decimal Universal (CDU). 2a ed. abreujada (2004). Amb

adaptacions pròpies.

Des del principi, el Centre de Documentació forma part del Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya amb una interfície de consulta
pròpia (http://ccuc.cbuc.cat/search*cat~S1) disponible en català, castellà
i anglès.

Publicacions monogràfiques
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Durant l’any 2008, el catàleg ha migrat de programari i de format bibliogràfic
(de l’obsolet CATMARC al més implantat al món i oficial a Catalunya,
MARC21). Aquests canvis han permès oferir més i millors prestacions per a
la gestió automatitzada del Centre; en destaca la catalogació per còpia des
de catàlegs remots i la catalogació assistida pel sistema.

Les millores per als usuaris es fonamenten en els formularis per a cerques
específiques per paraula clau, títol, autor, matèria i ISBN/ISSN; la
cerca avançada amb tots els camps disponibles; les múltiples opcions
d’ordenació i interacció amb els resultats, i més rapidesa i usabilitat del sis-
tema.

A continuació mostrem l’evolució dels registres bibliogràfics catalogats:

EVOLUCIÓ DELS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS PER TIPUS DE CATALOGACIÓ

ACUMULAT ANUAL

TIPUS DE CATALOGACIÓ 2004 2005 2006 2007 2008
Catalogació local 338 624 884 1.015 1.197
Catalogació CCUC 0 340 575 783 1.007
Total 338 964 1.459 1.798 2.204
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EVOLUCIÓ DELS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS DURANT EL PERÍODE 2004-2008 PER TIPUS DE CATALOGACIÓ

Cooperació i projecció exterior

Com ja hem dit, el fons documental forma part des del 2004 del Catàleg
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), amb la qual cosa s’a-
consegueix que tingui difusió a tot l’àmbit català de la recerca. A més,
també es relaciona amb les Biblioteques Especialitzades de la Genera-
litat (http://beg.gencat.nat/vtls/catalan/index.html). Mitjançant aquestes
xarxes s’ha proveït el servei de préstec interbibliotecari i obtenció de
documents.

S’ha continuant intercanviant publicacions amb altres autoritats de protecció
de dades, especialment amb les que tenen seu a l’Estat (estatal i autonòmi-
ques), amb d’altres que són importants i properes, com les d’Andorra, França,
Regne Unit i Itàlia, i també amb el Supervisor Europeu de Protecció de Dades
i el Grup de Treball de l’Article 29 de la Comissió Europea.

D’altra banda, ha continuat la col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya per
a la inclusió de nous termes de matèries a la Llista d’Encapçalaments de
Matèria en Català (LEMAC) (http://www.bnc.es/catalegs/autoritats/lemac.php).
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A més a més, s’ha iniciat la donació d’exemplars de les publicacions de
l’Agència; d’aquesta manera participa en la conservació del patrimoni biblio-
gràfic català.

Usuaris

Durant aquest any el Centre ha continuat centrant els seus esforços princi-
palment a servir els usuaris interns (això és, els treballadors de l’Agència),
però també ha donat servei a usuaris externs (personal de les administracions
públiques, membres del col·lectiu universitari públic i, en general, persones
interessades en el fons documental de l’Agència per a la realització d’activi-
tats de recerca i investigació). Aquests usuaris externs han d’acreditar la seva
condició o demostrar el seu interès de recerca.

S’ha redactat un document intern com a reglament per a l’ús dels recursos
de la biblioteca, per tal que els usuaris interns i externs presencials puguin
utilitzar-los segons les normes i els procediments establerts, així com respec-
tar els drets de propietat intel·lectual.

Serveis als usuaris

S’han consolidat i millorat els serveis següents:

Per a usuaris interns i externs:

— Atenció personalitzada.
— Sala de consulta amb connexió a Internet.
— Préstec interbibliotecari i obtenció de documents (en el cas dels externs,

mitjançant peticions de les seves biblioteques, i les obres prestades són
sempre per a consulta a la sala).

— Butlletí mensual de nous títols.
— Butlletí mensual de sumaris de revistes.
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— Selecció mensual d’articles.
— Informació i referència bibliogràfica.

Exclusius per als usuaris interns:

— Documentació en dipòsit permanent.
— Préstec personal.
— Butlletí diari de notícies.
— Formació d’usuaris.

Serveis tècnics

Durant el 2008 també s’han consolidat i perfeccionat les funcions i els ser-
veis tècnics propis del Centre de Documentació:

— Selecció de les obres (atenent desiderates i explotant sistemes d’alertes
i novetats bibliogràfiques).

— Adquisició i control de pressupost.
— Gestió de les subscripcions.
— Catalogació, indexació i classificació.
— Organització de la col·lecció física.
— Avaluació de la col·lecció.
— Esporgada de materials duplicats, obsolets o no interessants.
— Difusió de la col·lecció (especialment mitjançant els butlletins de nove-

tats).
— Gestió de la circulació (préstecs i consultes).

Biblioteca digital

El Centre ha desenvolupat molt especialment la seva presència en les plata-
formes digitals que té al seu abast: el portal i la intranet.
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El seu lloc web dins el portal s’ha utilitzat per mostrar els continguts que
poden interessar tant els usuaris interns com els externs. Així, hi podeu tro-
bar la plana de presentació, l’accés al catàleg en línia, la llista de publica-
cions en sèrie, la cerca d’articles i subscripció de sumaris electrònics, els
butlletins de novetats i un complet directori de recursos a Internet (documen-
tació d’autoritats de protecció de dades, llocs web especialitzats i documen-
tació de congressos).

La intranet, en canvi, s’ha utilitzat només per a continguts especials per
als usuaris interns. Així, hi ha més recursos jurídics (diaris oficials i les
bases de dades contractades), documentació generada o relacionada
amb l’Agència, l’arxiu de notícies i l’accés a la premsa digital, una guia de
diccionaris i traductors en línia, compilació de material audiovisual, la
documentació obtinguda als cursos assistits pel personal, una guia per
rebre informació per correu electrònic, una guia per a l’accés a la col·lec-
ció física a la sala de biblioteca, i formularis per demanar informació i
documentació.
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Personal

El Centre de Documentació ha comptat amb la col·laboració d’un becari
durant el període setembre-desembre. Ha donat suport en totes les tasques
del Centre de Documentació, sempre sota la supervisió del responsable
d’aquest servei.

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-
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pulsa el compliment de les normes sobre protecció de dades personals i es
potencien iniciatives encaminades a la informació, la promoció, el suport i la
formació.

3.7.1. Acords i convenis institucionals

Visita de l’Autoritat de Protecció de Dades de l’Uruguai

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, va
rebre el 20 d’octubre de 2008 a la seu de l’Agència les persones represen-
tants de l’Autoritat de Protecció de Dades de l’Uruguai. L’Uruguai va aprovar
al darrer mes d’agost la Llei de protecció de dades; així doncs, aquest orga-
nisme de control es troba en la fase d’inici i posada en marxa. Per aquest
motiu es van dirigir a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, com a enti-
tat de referència pel que fa a la creació i el desenvolupament de l’Autoritat
de Protecció de Dades. A l’Uruguai té la responsabilitat de l’òrgan de control
de protecció de dades l’entitat anomenada AGESIC (Agencia para el Desa-
rrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y
del Conocimiento).

Els temes principals que es van tractar en aquesta sessió van ser els se-
güents: aspectes de la reglamentació de la protecció de dades en especial
en l’àmbit personal i domèstic, implementació del cens de la base de dades,
criteris de segmentació per a la inscripció de les bases de dades en l’auto-
ritat de control, mesures de seguretat informàtica, recomanacions sobre
aspectes clau de l’inici de l’activitat, campanyes de difusió del dret a la pro-
tecció de dades tant en l’àmbit d’organismes com en l’àmbit de la difusió del
dret als ciutadans de Catalunya.

Per l’Agència Catalana de Protecció de Dades, hi van participar els caps de
les diferents àrees: Assessoria Jurídica, Inspecció, Secretaria General,
Registre i Auditoria i Seguretat de la Informació, els quals van resoldre no
tan sols els dubtes teòrics sinó també els pràctics per afavorir la creació
d’aquesta nova autoritat de control.
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Aquesta reunió es va emmarcar, doncs, dins de les tasques que es porten a
terme des de l’Agència per a la difusió del dret a la protecció de dades no
tan sols a Catalunya sinó també com a model per a l’aplicació d’aquesta nor-
mativa a escala global.

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Protecció de Dades
i la Comissió de Llibertats Informàtiques (CLI)

L’Agència Catalana de Protecció de Dades i la Comissió de Llibertats
Informàtiques (CLI) han signat un conveni col·laboratiu per a la publicació d’u-
nes guies adreçades a joves d’entre 9 i 17 anys amb la finalitat de conscien-
ciar-los de les amenaces a la seva intimitat i privacitat que pot suposar la publi-
cació de dades personals a Internet, així com proporcionar-los una sèrie de
recomanacions pràctiques per evitar situacions de risc en aquest sentit.

L’objectiu és que els joves entenguin la importància de l’ús responsable de
les seves dades personals a Internet des de l’educació.

Les guies es presentaran el 14 de gener de 2009 amb la CLI i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que també ha participat en el pro-
jecte, i es posarà a disposició de les escoles i els instituts de Catalunya
perquè ho puguin incloure dins del seu projecte educatiu i del pla d’acció

tutorial, amb tres versions adap-
tades a les necessitats de cada
una de les etapes educatives a
qui s’adreçaran: educació pri-
mària (de 9 a 11 anys), educa-
ció secundària (de 12 a 14), i
batxillerat o formació professio-
nal (de 15 a 17 anys).

«La protecció de l’esfera pri-
vada dels infants i joves reque-
reix la incorporació d’una cul-
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tura de protecció de dades i de la privacitat des de l’educació», afirma
l’Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

«Conscienciar la comunitat educativa de la importància de la protecció de
dades de caràcter personal i dels drets dels ciutadans en aquest àmbit és la
millor manera d’aconseguir que els joves no s’exposin als riscos que impli-
quen les noves tecnologies», afegeix Antonio Farriols, president de la CLI.

Al projecte també hi han participat l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, l’Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
l’Agencia Vasca de Protección de Datos, el Ministeri d’Industria, Turisme i
Comerç i el d’Educació i Ciència.

3.7.2. Conferències internacionals

Conferència de Primavera de les Autoritats Europees de Protecció de
Dades

L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha assistit a la Spring Conference
2008, celebrada a Roma els dies 17 i 18 d’abril i organitzada per l’Autoritat
Italiana de Protecció de Dades (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Les qüestions relatives a la privacitat i la seguretat, la privacitat i l’activitat
empresarial, i la privacitat i les noves tecnologies han estat les protagonistes
de les dues jornades de treball d’aquesta conferència europea, que es reu-
neix anualment i que aplega totes les autoritats competents en matèria de pri-
vacitat i protecció de dades.

En aquest important fòrum s’han intercanviat punts de vista i opinions sobre
la feina feta i els reptes que ha d’afrontar la privacitat en un món globalitzat i
hipertecnològic, amb els problemes que la política de seguretat hi afegeix.
D’altra banda, s’han analitzat els escenaris presents i futurs que tenen i tin-
dran les autoritats de protecció de dades per aconseguir una protecció efi-
caç de la privacitat. 
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Aspectes com l’ús de la informació comercial per a finalitats policials, les
transferències internacionals de dades, els pros i els contres d’una política
de privacitat a les empreses, la nova dimensió adquirida per la privacitat i la
protecció de dades en el Tractat de Lisboa i la temàtica legal sobre la
col·laboració judicial i policial i sobre l’activitat del Grup de l’Autoritat Europea
sobre Policia i Justícia (Working Party on Police and Justice) han estat alguns
dels temes tractats durant les jornades.

Les sessions de treball van concloure amb l’aprovació d’una Declaració acor-
dada per tots els assistents a la Conferència.

30a Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades

La directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, va
participar en la 30a Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de
Dades que va tenir lloc a Estrasburg del 15 al 17 d’octubre de 2008 amb el
lema «La protecció de la privadesa en un món sense fronteres». Aquesta con-
ferència reuneix amb caràcter anual les màximes autoritats i institucions
garants de la protecció de dades i la privacitat i experts en la matèria de tots
els continents.

A continuació es detallen les conclusions publicades a Estrasburg el 17 d’oc-
tubre de 2008.

La 30a Conferència Internacional de Protecció de Dades va concloure el
17 d’octubre de 2008 accentuant la necessitat d’establir unes normes vin-
culants relatives a la protecció de dades en un món globalitzat. Sense unes
normes internacionals per a tots els actors no es podrà fer front als desafia-
ments del futur en el camp de la privadesa. Els delegats van fer una crida
per augmentar la cooperació internacional entre les autoritats de protecció
de dades i van emfatitzar que la protecció de dades ha d’adquirir un paper
més destacat en les polítiques de les institucions públiques i privades. Cal
proporcionar a les persones els mitjans adients per protegir la seva priva-
desa.
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L’esdeveniment, organitzat de manera conjunta per les autoritats de protec-
ció de dades francesa i alemanya per celebrar els trenta anys de les dues
institucions, va tenir lloc sota els auspicis de la presidència francesa, amb el
president Sarkozy, i va atraure uns sis-cents participants d’arreu del món.

La protecció de dades no pot dependre només de l’autoregulació. Per bé que
l’autoregulació pot ser una eina important per reforçar els drets de la persona
interessada, per fer front als desafiaments d’un món sense fronteres són
essencials lleis nacionals que reflecteixin principis de protecció de dades
acceptats mundialment. Els comissionats per a la protecció de dades reunits
a Estrasburg van recordar la Declaració de Montreux adoptada a la
Conferència Internacional del 2005 i van insistir que els legisladors de tot el
món han d’adoptar normes o adaptar les regulacions existents per tal d’ofe-
rir les respostes necessàries a les violacions i a les pèrdues de dades que
es produeixen avui dia. Les dades de caràcter personal només s’haurien de
recollir i tractar si la finalitat queda clarament establerta i les persones inte-
ressades són informades de manera adient del tractament que se’n farà.
Arran dels escàndols recents arreu del món, és més necessària que mai una
supervisió forta i independent amb poders sancionadors tangibles. 

Un dels temes més importants tractats a Estrasburg va ser la protecció de
menors i de la seva esfera privada. Representats d’una seixantena de països
van acordar que la millor manera d’ensenyar als joves com s’ha de navegar
per Internet d’una manera respectuosa amb la privacitat i a la vegada res-
pectant els drets de la resta és des de l’escola. En la sessió a porta tancada,
els comissionats van adoptar una resolució que hi fa referència i en què es
fa una crida als operadors de pàgines webs perquè adaptin les seves políti-
ques a les necessitats dels infants, tot informant-los amb un llenguatge clar i
senzill dels riscs que poden córrer quan estan en línia. Els infants són parti-
cularment vulnerables atès que no són conscients dels seus drets i, per tant,
mereixen una protecció especial.

Una altra resolució important que resumeix els debats de les sessions ober-
tes se centra en les xarxes socials i el seu dany potencial a persones usuà-
ries que sovint no són conscients de les conseqüències que pot comportar
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tant per a elles com per a terceres persones l’àmplia difusió d’informació en
aquestes xarxes. En concret, els comissionats destaquen que els proveïdors
tenen una responsabilitat especial pel fet d’oferir aquest tipus de serveis. Han
d’informar millor les persones usuàries, d’una banda orientant-les pel que fa
a un ús adequat de la informació personal i, de l’altra, restringint l’accés a
perfils complets. En tot cas, s’hauria d’oferir la possibilitat de gestionar i con-
trolar les dades genèriques i sensibles relatives al perfil. Cal que les perso-
nes usuàries sàpiguen que, de moment, hi ha molt poca protecció contra la
còpia de les dades personals que posen en els seus perfils tant si fan refe-
rència a elles mateixes com a d’altres persones. Actualment és una pràctica
comuna que les empreses de selecció de personal cerquin a les xarxes
socials quan estudien sol·licituds de feina.

La Conferència també va destacar la importància d’augmentar la cooperació
entre la comunitat de la protecció de dades i el sector empresarial. En un món
globalitzat són més necessàries que mai unes garanties bàsiques per trans-
ferir dades sense dificultats i de manera flexible. La informació de caràcter
personal de clients i consumidors no és una mercaderia de la qual es pugui
disposar lliurement, sinó que només es pot tractar d’acord amb unes condi-
cions estrictes. La protecció de dades no s’ha de considerar un obstacle per
al món empresarial, sinó que s’hauria de concebre com un actiu en el negoci
per a la relació amb el consumidor.

3.7.3. Participació en jornades, congressos i seminaris

Participació de la directora de l’Agència a la jornada sobre Videovigilància
organitzada per iiR España

Els dies 12 i 13 de febrer de 2008, juntament amb els directors de les altres
autoritats espanyoles, Esther Mitjans va intervenir en una taula rodona per
debatre sobre quin és el paper de les agències de protecció de dades en la
regularització i el control de les imatges.

L’acte va comptar, a més, amb la participació d’altres experts, tant de l’àmbit
públic com privat, que analitzaren aquesta temàtica des de la perspectiva de
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la regulació de protecció de dades i des de la vessant de la utilització de les
videocàmeres per les forces i els cossos de seguretat en llocs públics.

Seminari sobre el nou Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD)

El seminari va constar de tres sessions. La primera, «Consideracions pràcti-
ques sobre l’aplicació de les mesures de seguretat del títol VIII del RLOPD»,
va tenir lloc el 20 de febrer i va ser a càrrec de Mar Martínez, responsable de
Desenvolupament de Negoci Sector Públic i Sanitat, del Grup SIA. 

El 26 de febrer, Àngels Vila, responsable d’Instrucció i Plans Sectorials de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, va dur a terme la segona sessió,
relativa a les «Potestats d’exercici del dret a la protecció de dades personals.
Procediments de tutela». 

I finalment, Manuel Fernández Salmerón, professor de dret administratiu de
la Universitat de Múrcia, va impartir el 6 de març la darrera sessió, que tractà
sobre «Els procediments administratius en el nou Reglament».

VIII Jornada d’aspectes legals sobre la Llei de protecció de dades de
caràcter personal

L’Agència Catalana de Protecció de Dades participà en la VIII Jornada d’as-
pectes legals sobre la Llei de protecció de dades de caràcter personal, que
va organitzar la Fundació Doctor Robert de la Universitat Autònoma de
Barcelona el 15 de maig de 2008.

L’objectiu general era fer conèixer les implicacions que la Llei de protecció
de dades comporta per als pacients, per als professionals i per a les institu-
cions, en l’àmbit de dades genètiques, i comunicar les mesures que cal apli-
car arran de la publicació del Reial decret, com també els canvis que això
comporta en les organitzacions per tal d’adaptar-se als seus requeriments. 

En aquest entorn, Cristina Dietrich, responsable de Projectes Normatius i
Estudis Jurídics de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, va fer una
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ponència sobre dades de salut no alfanumèriques (bancs de teixits, dades
genètiques…), i Ramon Miralles, coordinador de l’Auditoria i Seguretat de la
Informació, va parlar en la seva ponència del RLOPD i les mesures de segu-
retat a aplicar en els tractaments no automatitzats.

Aquest esdeveniment s’inscriu en la línia iniciada per l’Agència Catalana de
Protecció de Dades de participar en espais que permetin apropar els eixos
principals d’aquest nou RLOPD als assistents.

V Fòrum sobre la Protecció de Dades de Salut

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en el V Fòrum sobre
la Protecció de Dades de Salut, organitzat per la Sociedad Española de
Informática de la Salud (SEIS). En aquesta ocasió se celebrà sota el lema
«Impacte del nou RLOPD en el Sistema Sanitari», a Pamplona, els dies 20 i
21 de maig de 2008.

Les dades relacionades amb la salut de les persones han de tenir el màxim
nivell de protecció. L’objectiu d’aquest acte va ser analitzar en profunditat les
implicacions que té l’aplicació del nou RLOPD sobre els sistemes d’informa-
ció sanitària. Aquest objectiu s’emmarca en el principi segons el qual la
millora de la qualitat dels serveis assistencials de salut passa per l’acompli-
ment rigorós de la normativa vigent sobre la protecció de dades de la salut,
així com la implantació dels procediments organitzatius o dels mecanismes
tecnològics que garanteixin la seguretat de la informació i incrementin la qua-
litat dels serveis prestats. 

Aquest esdeveniment sobre la protecció de dades de la salut es va plante-
jar sota una perspectiva global que ha de permetre tractar i debatre diversos
aspectes normatius, organitzatius, tecnològics i operatius relacionats amb
l’impacte del nou RLOPD en el sistema sanitari.

L’acte es va estructurar en una conferència d’obertura i tres taules rodones.
En la primera taula, hi participà, entre d’altres, Esther Mitjans, directora de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i es va analitzar el marc norma-

Memòria d’actuacions

222

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



tiu del RLOPD. A la segona taula, preparada per debatre l’impacte del RLOPD
en la protecció de dades de la salut, hi participà Ramon Miralles, coordina-
dor de Tecnologies i Seguretat de la Informació de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades. I en la tercera taula, prevista per abordar el tema de la
informació genètica, hi participà, entre altres ponents, Cristina Dietrich, res-
ponsable de Projectes Normatius i Estudis Jurídics de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.

VI Trobada Iberoamericana de Protecció de Dades

L’Agència Catalana de protecció de dades va participar en la VI Trobada
Iberoamericana de Protecció de Dades, que va tenir lloc a Cartagena de
Indias, Colòmbia, del 27 al 30 de maig de 2008.

Aquest esdeveniment s’emmarca dins de les activitats que fomenta la Xarxa
Iberoamericana de Protecció de Dades, amb l’objectiu de promoure la regu-
larització sobre la protecció de dades a Iberoamèrica. 

Al llarg de l’acte, representants de diverses institucions de països iberoame-
ricans, d’Espanya, dels Estats Units, del Canadà i d’institucions europees van
abordar qüestions d’actualitat rellevants en l’àmbit de la protecció de dades,
com ara la seguretat i la globalització de la privacitat per anar cap a uns
estàndards comuns.

També es van valorar els nous reptes de la protecció de dades, així com el
camí cap a l’adequació de l’Argentina, Mèxic, Xile, l’Uruguai i Colòmbia
segons la Declaració de la Comissió Europea.

Es va parlar dels projectes normatius del Perú, El Salvador, Bolívia, Costa
Rica, República Dominicana, el Brasil, l’Equador, Hondures, Nicaragua,
Panamà, Paraguai i Veneçuela.

Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, va
presentar l’Agència i les experiències en matèria de protecció de dades en
estats descentralitzats.
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L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va comentar el nou RLOPD i la
seva organització, la seva estructura i el seu funcionament.

74è Congrés Mundial de Biblioteques i Informació

El responsable del Centre de Documentació, va participar al 74è Congrés
Mundial de Biblioteques i Informació que es va celebrar a la ciutat de Quebec
entre els dies 10-14 d’agost. La col·laboració va constar de la presentació de
la comunicació “The Documentation Centre of the Catalan Data Protection
Aothority: implementing information policies to obtain a successful library ser-
vice”, publicada també a les actes del Congrés i traduïda al castellà, francès
i rus.

XII Congrés Nacional d’Informàtica Mèdica

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va participar en el XII Congrés
Nacional d’Informàtica Mèdica, INFORMED 2008, sota el lema «Les TIC i la
seguretat dels pacients» i que es va celebrar a Santa Cruz de Tenerife del 12
al 14 de novembre de 2008.

La millora de la seguretat dels pacients és una de les dotze estratègies pre-
vistes en el Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut, i l’ús de les tec-
nologies de la informació i la comunicació (TIC) és una de les sis grans àrees
d’actuació per donar resposta als reptes del sistema.

INFORMED 2008 vol ajudar a aclarir com les TIC poden contribuir a millorar
la seguretat dels pacients. Es va organitzar en tres sessions científiques i
dues sessions tecnològiques. Els temes de cada sessió van ser els següents:

— Sessió científica 1: Prescripció farmacològica segura.
— Sessió científica 2: Continuïtat de la cura assistencial.
— Sessió científica 3. Disponibilitat versus confidencialitat de la informació

de la salut.
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— Sessió tecnològica 1: De l’evidència científica a la pràctica clínica: el
paper de les TIC.

— Sessió tecnològica 2: Les TIC en la docència i la investigació.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va ser representada en la sessió
científica 3, concretament en la taula rodona «Disponibilitat versus confiden-
cialitat de la informació de la salut», amb la participació de la responsable
de Projectes Normatius i Estudis Jurídics, Cristina Dietrich. 

Aquest esdeveniment s’inscriu en la línia iniciada per l’Agència Catalana de
Protecció de Dades de participar en espais de debat i aprofundiment de la
legislació sobre protecció de dades personals en tots els àmbits clau de la
societat.

Taula d’experts en protecció de dades organitzada per TB-Security

Tècnics de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, juntament amb per-
sonal tècnic de la Agència Espanyola de Protecció de Dades, van participar
el dia 20 de febrer de 2008 en una taula d’experts on es van sotmetre a les
qüestions i els dubtes d’un conjunt reduït de persones del sector públic amb
responsabilitats en el compliment normatiu relacionat amb la protecció de
dades de caràcter personal.

Securmática 2008

Del 22 al 24 d’abril de 2008 va tenir lloc a Madrid la 19a edició de Secur-
mática (Congreso Español de Seguridad de la Información), en la qual van
participar uns 350 professionals de la seguretat de la informació.

En aquestes jornades es va posar de manifest la percepció del valor i la uti-
litat de la protecció de les tecnologies de la informació i la comunicació per
al negoci, i un dels temes centrals que es van tractar va ser l’entrada en vigor
del RLOPD. 
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XII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informàtica organitzat per la
Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática

Celebrat a Zaragoza del 12 al 17 de maig de 2008 per estudiar temes rela-
cionats amb el dret i la informàtica des d’una perspectiva iberoamericana, en
aquesta edició la privacitat i la protecció de dades van ser tractades amb una
atenció especial.

III Congrés Nacional d’Auditoria en el Sector Públic

Aquest congrés, organitzat per FIASEP (Fundación para la Investigación y
Formación de Auditoría en el Sector Público), es celebrà del 30 de setembre
al 2 d’octubre de 2008 a Pamplona. S’hi van reunir professionals de l’audito-
ria de l’Estat espanyol i tenia com a principal objectiu millorar la pràctica de
l’auditoria pública. En aquesta edició el lema va ser «Cap a la transparència
en la gestió pública».

VIII edició de la jornada d’Seguridad

Aquesta jornada, celebrada el 22 d’octubre, va reunir més de cinquanta
especialistes de seguretat del sector financer i assegurador d’Andorra,
Aragó, Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana i Múrcia. Els continguts de
la jornada van girar entorn a quatre grans temes: la seguretat en infraestruc-
tures financeres; el desenvolupament d’un pla director de seguretat, qües-
tions al voltant del RLOPD (on va participar personal tècnic de l’Agència) i
l’anàlisi forense de dades i sistemes.

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

Consell Assessor del Programa d’història clínica compartida a Catalunya.
Departament de Salut

Aquest consell assessor de caràcter consultiu es va constituir el 24 de maig
de 2006, i té com a funció principal fer el seguiment de la implantació del
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Programa d’història clínica compartida a Catalunya. El representat de
l’Agència en aquest consell va participar en la reunió convocada el 4 de juny
de 2008 pel Departament de Salut. 

International Working Group on Data Protection in Telecommunications

L’International Working Group on Data Protection in Telecommunications
(IWGDPT), liderat pel Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom
of Information, és un grup de treball que tracta i dictamina qüestions relacio-
nades amb noves tecnologies i protecció de dades personals. El seu pres-
tigi fa que els documents que adopta aquest grup serveixen de punt de refe-
rència tecnològic i internacional per a les autoritats de control. Durant el 2008
se’n van fer la 43a edició a Roma del 2 al 4 de març, i la 44a, a Estrasburg
del 13 al 14 d’octubre, coincidint amb la celebració de la 30a International
Conference of Data Protection and Privacy Commissioners. A totes dues reu-
nions del IWGDPT va assistir personal tècnic de l’Agència.

Comitè de programa del V Fòrum sobre Protecció de Dades de Salut,
organitzat per la Sociedad Española de Informática de la Salud

L’Agència Catalana de Protecció de Dades té un representat en el comitè
de programa d’aquesta jornada; per la qual cosa col·labora tant en la defi-
nició dels continguts com en la selecció de ponents per a les diferents tau-
les i conferències en què s’organitza l’esdeveniment: Aquest any es va cele-
brar el 26 de març, amb l’objectiu de tractar sobre les qüestions més
rellevants relacionades amb el sector de l salut i protecció de dades de
caràcter personal.

Jornada sobre l’Administració Electrònica

El dia 7 de maig l’Agència Catalana de Protecció de Dades va organitzar a
la Torre Mapfre de Barcelona la Jornada sobre l’Administració Electrònica,
aprofitant l’estada a Barcelona del professor Pierre Trudel, director del Centre
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de Recerca en Dret Públic de la Facultat de Dret de la Universitat de Montreal.
El professor Trudel és un especialista en aquest tema i col·labora com a
expert amb l’Agència Catalana de Protecció de Dades, atès que coneix molt
a fons les estratègies d’implantació de l’e-govern al Canadà i al Quebec. 

En aquesta trobada, el professor Trudel va fer una aproximació molt pràctica
a les estratègies d’implantació de l’Administració electrònica al Canadà. Va
incidir especialment en l’impacte sobre l’opinió pública i en l’ús d’eines que
poden generar confiança en la ciutadania davant les iniciatives
d’Administració electrònica (avaluacions d’impacte sobre la privacitat). També
va fer referència, d’una manera molt especial, a aspectes com la interopera-
tivitat i el reaprofitament d’informació, i els diferents agents (tècnics, jurídics,
organització, autoritats, etc.) que hi participen, així com els rols que assumei-
xen en aquests tipus de desplegament i com es coordinen aquests agents.

La trobada estava adreçada a persones expertes i persones vinculades a les
estratègies de desenvolupament en l’àmbit de l’Administració electrònica a
Catalunya, convidades especialment per a aquesta ocasió.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades va organitzar aquesta jornada per
aprofitar i compartir experiències que afavoreixin una millor implantació de la
Administració electrònica a Catalunya.

Entrevista amb la delegació del Departament de Ciències i Tecnologies de
la Informació de la Regió Autònoma de Mongòlia Interior, la Xina

El Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació van convidar l’Agència a parti-
cipar en una trobada amb una delegació del Departament de Ciències i
Tecnologia de la Informació de la Regió Autònoma de Mongòlia Interior (República
Popular de la Xina). En aquesta trobada, que va tenir lloc el 9 de juliol de 2008, a
banda d’aspectes relacionats directament amb les tecnologies de la informació i
la comunicació, es van tractar qüestions vinculades a la privacitat i a la protecció
de dades personals d’interès per als representants de la delegació xinesa. 
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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 general de l’Agència
es va aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’a-
questa institució.. Durant l’any 2008 aquesta resolució ha estat modificada. Per
tal de donar resposta a les noves necessitats organitzatives de l’Agència sor-
gides per l’augment de les seves competències, la Direcció General de Funció
Pública ha aprovat sis expedients de modificació de la relació de llocs de tre-
ball adscrits a l’Agència, els quals corresponen únicament a personal funcio-
nari. En aquest sentit, els expedients han produït els efectes següents:

— S’han creat quatre llocs de treball corresponents a personal funcionari del
grup A i dos del grup C.

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

— S’ha modificat un lloc de treball corresponent a personal funcionari del
grup A i un del grup C.

Durant el 2008, s’han dut a terme tres convocatòries de provisió de llocs de tre-
ball (PD/001/08, PD/002/08 i PD/003/08) pels sistemes de concurs específic i
lliure designació. Així, s’han proveït, amb adscripció definitiva, el lloc de res-
ponsable d’Instrucció i Plans Sectorials i el lloc d’auditora. Pel que fa a les con-
vocatòries PD/002/08 i PD/003/08, resten pendents de resolució durant el 2009.

Així mateix, hi ha hagut 11 noves incorporacions a l’Agència, una de les quals
forma part del seu quadre de comandament. Per tant, durant el 2008 s’ha
incorporat el cap de l’Àrea del Registre de Protecció de Dades, el responsa-
ble de Personal, una periodista, la responsable de l’Arxiu, una auditora, una
auditora tècnica, una tècnica d’Informàtica i Telecomunicacions, un tècnic
informàtic, el responsable de Suport Administratiu i dues administratives. 

Per tal de pal·liar l’acumulació de tasques a l’Àrea del Registre de Protecció
de Dades i a l’Àrea d’Inspecció, s’han nomenat dues funcionàries interines
per excés o acumulació de tasques, per a un període de 6 mesos.
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En aquest sentit, la plantilla de l’Agència, aprovada pel Consell Assessor de
Protecció de Dades d’acord amb l’Estatut de l’Agència, queda configurada
de la manera següent:

PLANTILLA DE L’AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

TITULACIÓ

A B C D TOTAL
Alts càrrecs 1 — — — 1
Personal funcionari 20 1 4 — 25
Personal laboral 8 1 1 1 11
Total 29 2 5 1 37

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

A
78%

B
5%

C
14%

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 rebuda durant l’any 2008, el personal de l’Agència
ha gaudit d’un total de 1.432 hores. Aquestes s’han distribuït de la manera
següent:

— 392 hores de formació en gestió pública i procediments administratius; 
— 405 hores de formació sobre aspectes jurídics i protecció de dades per-

sonals i seguretat de la informació; 
— 175 hores de formació d’ofimàtica; 
— 460 hores de formació d’idiomes.

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

Protecció de dades
28%

Informàtica
12%

Idiomes
33%Gestió i

Administració pública
27%

Personal funcionari
67%

Personal laboral
30%

Alts càrrecs
3%



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 es desenvolupen sota la direcció del coordi-
nador d’Auditoria i Seguretat de la Informació. 

Les tasques derivades del suport tecnològic i del consum intern de serveis
informàtics, com és habitual des de la creació de l’Agència, s’han desenvo-
lupat en dos sentits:

• El suport de caràcter tècnic, especialitzat en sistemes informàtics, segure-
tat 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 gene-
ral, suport de caràcter tècnic a la Direcció i a la Secretaria General, espe-
cialment en l’activitat realitzada per l’Agència.

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

A aquestes dues agrupacions de tasques s’han afegit l’any 2008 actuacions
de recerca, adreçades a trobar solucions de caràcter tècnic o organitzatiu
que poguessin facilitar als responsables dels tractaments el compliment de
la normativa, i alhora una gestió de la informació més eficaç i eficient.

Respecte de les actuacions de caràcter tecnològic situades en el segon grup
d’actuacions (solucions TIC), podem destacar-ne el següent:

• Manteniment i suport tècnic de les infraestructures de la xarxa d’àrea local,
estacions de treball, telecomunicacions, telefonia i sistemes de videocon-
ferència de l’Agència. S’ha de destacar en aquest àmbit el projecte de vir-
tualització de servidors, orientat a optimitzar al màxim els recursos tècnics
de servei disponibles a l’Agència, i la configuració i instal·lació d’una aula
d’informàtica a l’Agència
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• Trasllat dels equipaments de producció i preproducció del sistema d’infor-
mació del Registre de Protecció de Dades al centre de procés de dades
situat a la seu de l’Agència. Aquestes infraestructures estaven gestionades
per un proveïdor extern i ubicades a les seves instal·lacions; a partir d’a-
quest trasllat, personal de l’Agència du a terme directament l’administra-
ció i l’operació d’aquest sistemes.

• Suport al manteniment correctiu i evolutiu, i també la implementació de
noves funcionalitats en el sistema d’informació del Registre de Protecció
de Dades de Catalunya, especialment les derivades de l’intercanvi d’infor-
macions amb d’altres plataformes (NOTA, publicació al portal, programari
d’ajut, etc.)

• La direcció i el suport tècnic al projecte de desenvolupament del futur sis-
tema d’informació per a la gestió dels expedients sancionadors i de tutela
de drets, i per a la gestió dels plans d’auditoria

• La posada en marxa d’actuacions de seguretat derivades del Pla director
de seguretat de l’Agència del 2007. Les actuacions més rellevants han
estat les següents:

— La implantació a l’Agència d’una targeta criptogràfica amb identifica-
ció personal i tecnologia de proximitat per accedir als actius de
l’Agència. Aquest dispositiu ha estat subministrat per l’Agència Cata-
lana de Certificació i inicialment ha estat dotat de les funcionalitats
següents:

· Control d’accés físic a la seu de l’Agència (sistema de proximitat).
· Substitució del codi d’usuari i paraula de pas per accedir a la xarxa

de l’Agència, pels certificats emmagatzemats en el xip criptogràfic de
la targeta, juntament amb un codi numèric personal (PIN). 

· Control de les sortides impreses de paper de totes les impressores de
l’Agència mitjançant dispositius de proximitat activats mitjançant la tar-
geta.

· Posada en marxa i encriptació de dispositius portàtils utilitzant com a
testimoni (token) les claus ubicades en el xip criptogràfic de la targeta.

· Implantació de funcionalitats de signatura electrònica utilitzant certifi-
cats digitals emesos per l’Agència Catalana de Certificació.
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· Millora dels mecanismes i protocols de protecció física dels locals i
del personal de l’Agència (alarmes).

— El projecte pilot de control d’arxius de documents en paper mitjançant
tecnologia de radiofreqüència (RFID).

— El disseny i la implantació de serveis de custòdia externa de còpies de
seguretat i de restauració dels sistemes d’informació de l’Agència.

• El suport al manteniment i l’explotació de les infraestructures i aplicacions
del sistemes de publicació a Internet (portal http://www.apd.cat) i, en espe-
cial, la revisió de la seguretat de lloc web i la creació de la seu electrònica,
així com el manteniment i el desenvolupament de la intranet i del sistema
per a treball en grup de l’Agència.

Quant a les actuacions de recerca en tecnologia i seguretat, l’Agència, en la
seva vessant de funció preventiva, ha dedicat part dels seus recursos a fer
recerca orientada a trobar solucions i propostes de contingut tecnològic que
facilitin tant el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades
com, en general, la millora del respecte a la privacitat de les persones.

En aquesta línia s’ha treballat per donar forma i contingut a propostes que en
l’àmbit internacional se situen dins el concepte de privacy by design (priva-
citat dissenyada) i que en definitiva s’orienten a trobar fórmules que perme-
tin que les qüestions de seguretat, en general, i de privacitat, en especial,
siguin tractades o tingudes en compte en el mateix moment que es definei-
xen nous serveis públics o nous projectes públics, en què les tecnologies de
la informació i la comunicació tinguin un pes específic, com ara les iniciati-
ves d’Administració electrònica.

L’Agència ha recopilat i ha posat en ordre les diferents iniciatives tècniques i
organitzatives que es poden aglutinar sota el concepte de privacitat dissen-
yada, de manera que ha aprofundit en l’estudi de propostes tècniques com
ara l’avaluació de l’impacte sobre la privacitat o l’ús de «metadades» en els
processos d’intercanvi d’informació de caràcter personal en models d’intero-
perabilitat de les administracions públiques.
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Aquesta recerca ha permès oferir als responsables de desenvolupar projec-
tes estratègics a Catalunya, especialment en matèria d’Administració electrò-
nica, eines i solucions tècniques i metodològiques que poden facilitar la incor-
poració dels principis de protecció de dades en els seus projectes, i que en
cap cas no suposen un obstacle o una barrera al desenvolupament normal
de les iniciatives previstes en aquest àmbit d’actuació. 

Aquesta recerca també s’ha desplegat en l’activitat d’anàlisi i estudi de tec-
nologies o solucions concretes a fi de disposar d’informació posada al dia
sobre l’estat de l’art de certes tecnologies a fi que les actuacions d’altres
àrees de l’Agència estiguesin alineades amb la realitat de les tecnologies i
solucions de seguretat.

En aquesta línia s’han elaborat informes amb relació a les tecnologies de
videovigilància, sobre els cercadors a Internet, del servei Google Analytics,
aspectes de seguretat en autoserveis d’informació per als tràmits administra-
tius o la destrucció del suport paper. 

3.8.3. Gestió economicoadministrativa

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

D’acord amb aquest procediment, el pressupost de l’Agència va ser aprovat
per la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2008, i va quedar integrat en la secció específica per a
òrgans superiors i altres. 

En la taula següent es detallen les dotacions pressupostàries aprovades i el
grau d’execució assolit.
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PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A L’EXERCICI 2008

CAPÍTOL PRESSUPOSTAT VARIACIONS DE CRÈDIT PRESSUPOST FINAL IMPORT EXECUTAT % EXECUTAT
Capítol I 1.967.961,46 1.967.961,46 1.896.608,31 96,17
Capítol II 1.277.454,12 50.000,00 1.327.454,12 1.345.237,48 96,90
Capítol IV 117.250,00 117.250,00 30.900,00 53,97
Capítol VI 235.348,10 –50.000,00 185.348,10 185.348,10 100,00
Total 3.598.013,68 3.598.013,68 3.458.093,89 95,98

En relació a les propostes de despesa i contractes tramitats, en l’article 11.4
de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, s’estableix que el règim jurídic de contracta-
ció de l’Agència està sotmès a allò que preveu la legislació 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 contractació, l’òrgan de contrac-
tació és el director o la directora, que pot delegar les seves facultats en la
persona que ocupi la Secretaria General, per adjudicar i formalitzar els con-
tractes menors de consultoria, assistència i serveis. 

Al llarg de l’any 2008 es van tramitar 114 propostes de despesa, 84 de les
quals corresponen al capítol II, relatiu a les despeses de béns i serveis
corrents; 3 al capítol IV, sobre transferències corrents, i 27 al capítol VI, rela-
cionat amb despeses d’inversió. 

Determinades inversions relatives a l’adquisició de mobiliari, equips i serveis
informàtics s’han fet a través dels procediments previstos en la normativa
vigent en matèria de contractació a partir dels acords d’homologació de la
Comissió Central de Subministraments, especialment pel que fa a la contrac-
tació de serveis informàtics, tant si implicaven l’adquisició de maquinari com
si no ho feien. 

Cal destacar que aquest any, i per tal d’acomplir allò que disposa la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’Agència s’ha
integrat en la Plataforma Electrònica de Contractació Pública gestiona-
da pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalu-
nya, concretament en l’apartat reservat a institucions i òrgans estatutaris,
en la qual disposa del seu propi espai per publicar el seu perfil del con-
tractant. 
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En matèria de contractació, els esforços han anat adreçats a dues àrees prin-
cipals: en primer lloc, a actualitzar i millorar els aplicatius informàtics que en
alguns casos ja havien quedat obsolets i que en d’altres calia implantar de nou
per tal d’iniciar les adaptacions que demana la implementació de la Llei d’ac-
cés electrònic. En aquest sentit, s’ha treballat en dos nous gestors d’expedients
destinats a les àrees d’inspecció i registre que permetran que el ciutadà o ciu-
tadana estigui en condicions de conèixer quin és l’estat dels expedients en els
quals té la condició de persona interessada al llarg del 2009, i s’han destinat
importants esforços a agilitar el sistema informàtic del Registre de Protecció
de Dades de manera que pugui donar una millor resposta a l’increment d’ins-
cripcions i consultes. També ha demanat una aportació especial la millora dels
serveis de seguretat de l’Agència basats en targetes criptogràfiques. 

D’altra banda, i per tal de complir la funció principal de l’Agència de difon-
dre el coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal
entre la ciutadania, s’ha destinat una part significativa dels recursos a l’orga-
nització d’activitats adreçades a difondre el coneixement del dret a la protec-
ció de dades de caràcter personal entre la ciutadania, activitats que, segons
els casos i el personal al qual s’han adreçat, han tingut el caràcter de jorna-
des, conferències, cursos, seminaris i també beques adreçades a alumnat i
professorat universitari, sota el compromís d’incorporar el coneixement del
dret a la protecció de dades als seus currículums lectius. 

Cal destacar també que la incorporació de nou personal a l’Agència ha exi-
git posar un èmfasi especial en la formació i preparació intensiva d’aquest
personal per tal de dotar-lo dels coneixements tècnics necessaris perquè
pugui donar la resposta ràpida i precisa que necessita la ciutadania davant
l’allau de dubtes que plantegen tant l’ús de les noves tecnologies com el reco-
neixement dels seus drets en matèria de protecció de dades davant tercers.
Aquesta formació intensiva i extensiva permet donar el suport tècnic adient
tant a les noves línies d’actuació de l’agència, com a les consultes que es
reben diàriament, cada vegada més complexes. 

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
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Intervenció General de la Generalitat i al règim de comptabilitat pública. El
mateix règim es recull en l’article 10.3 de l’Estatut de l’Agència. 

En compliment d’aquest mandat, l’Agència ha estat sotmesa semestralment
al control financer de la Intervenció General del Departament d’Economia i
Finances.

Tant l’informe del primer semestre com el del segon semestre de l’exercici
2008 consideren que la gestió duta a terme ha estat eficaç i ajustada a la nor-
mativa reguladora de les finances públiques.

3.8.4. Arxiu

L’Arxiu de l’Agència Catalana de Protecció de Dades vetlla per la correcta
gestió documental i pel conjunt orgànic de documents produïts o rebuts per
l’Agència, les àrees i les persones físiques al servei d’aquesta en l’exercici
del seu càrrec. 

L’any 2008 s’ha caracteritzat per la continuïtat amb les tasques iniciades l’any
anterior, de les quals podem destacar les següents:

— Habilitació d’un espai d’arxiu: amb una capacitat per a 42 metres lineals
de documentació. Això ha permès tranferir documentació de les àrees i
fer-ne l’ordenació i revisió. Aquesta documentació transferida ha estat la
següent:

TRANSFERÈNCIES PER ÀREES 
Àrea Volum

Direcció 1 ml
Secretaria general 8 ml
Àrea de Registre 9 ml
Àrea d’Inspecció 2 ml

— Col·laboració amb les àrees: les actuacions iniciades amb les diferents
àrees de l’Agència s’han efectuat amb l’objectiu de facilitar les tasques
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diàries d’organització de la seva documentació i preparar els expedients
per a la seva transferència.

— Anàlisi dels circuits documentals i dels procediments: s’ha continuat tre-
ballant amb les àrees per adaptar i modificar els canvis que s’han produït
en els procediments treballats i que han estat objecte d’alguna modifi-
cació.

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

En 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 característiques, ho
fessin possible, tenint en compte les diferències entre les institucions. 

Per aquest motiu, al llarg del 2008 es van mantenir tres reunions, dues de pre-
sencials i una mitjançant videoconferència, en les quals es van concretar dife-
rents actuacions, com ara la millora del sistema de videoconferència, de
manera que es poguessin reduir els desplaçaments de personal entre les
diferents agències, amb l’estalvi pressupostari que això comporta. També es
van establir procediments de col·laboració per a la formació dels funcionaris
de les agències, per tal que poguessin assistir de manera preferent a les jor-
nades formatives organitzades, amb la qual cosa se n’afavoria l’especialitza-
ció. Fruit d’aquest grup de treball va ser també l’intercanvi de material adre-
çat a infants i joves per a l’ús segur de les noves tecnologies per tal de fer-ne
difusió tant en la xarxa educativa del Departament d’Educació com en els mit-
jans de comunicació. 
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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 en relació amb la consulta plantejada per una entitat de dret
públic en relació amb la possibilitat que l’obtenció dels serveis de
Google Analytics pugui suposar una vulneració de la legislació de
protecció de dades personals

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit del
director d’una entitat de dret públic (en endavant, l’entitat) en el que es
demana que l’Agència emeti un dictamen per valorar si l’obtenció dels ser-
veis de Google Analytics per part de l’entitat pot suposar una vulneració de
la legislació sobre protecció de dades.

En concret, l’entitat exposa que, com a entitat de dret públic adscrita a una
administració pública competent en matèria de medi ambient i habitatge, en
el desenvolupament de les seves activitats i funcions requereix utilitzar els
serveis esmentats per millorar i optimitzar el canal d’informació amb el ciu-
tadà. S’afegeix que, tot i la utilització d’altres eines corporatives de l’adminis-
tració esmentada per a fer anàlisis de tipus estadístic, Google Analytics
aporta informació addicional sobre la navegació en cada pàgina, valuosa i
d’interès per a la millora de la web de l’entitat.

Analitzada la consulta, que s’acompanya de documentació relativa a la polí-
tica de privacitat i les condicions de servei de Google Analytics, així com
informació general sobre les adreces IP, i la normativa vigent aplicable, i vist
l’informe de l’ Assessoria Jurídica s’emet el dictamen següent:

I

La consulta es refereix a la possibilitat de contractar els serveis de Google
Analytics que s’incorporarien a la pàgina corporativa de l’entitat, per tal de
millorar el rendiment de la pàgina i la informació i els serveis que es presten
al ciutadà per part d’aquesta entitat. Com a consideració prèvia, cal fer
esment que l’entitat formula la seva consulta en el sentit que la contractació
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de Google Analytics pugui, en sí mateixa, suposar una vulneració de la legis-
lació de protecció de dades. Cal fer l’advertiment que la contractació per part
de l’entitat dels serveis de Google Analytics en si mateixa, plantejada en uns
termes tan generals, no pot considerar-se contrària o ajustada a la normativa
de protecció de dades. Per donar una resposta més concreta a la consulta
formulada, cal concretar en què consisteix el servei que ofereix Google
Analytics, i com podria afectar la informació relativa als ciutadans, més en
concret, al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Tal i com consta en la documentació aportada per l’entitat, relativa a la polí-
tica de privacitat de Google, en la qual aquesta empresa dóna una informa-
ció general sobre els seus serveis, Google recopila informació personal quan
algú es registra en un servei Google o facilita voluntàriament la informació.
S’afegeix que pot ser que es combini la informació personal que es facilita a
Google amb la informació d’altres serveis Google per tal de millorar el servei,
incloent la personalització de continguts a la mesura del client.

De la informació facilitada per la pròpia empresa Google, es desprèn que
Google Analytics utilitza cookies, és a dir, arxius de text que un lloc web ––en
aquest cas la web corporativa de l’entitat—, enregistrarien els ordinadors dels
usuaris que accedeixen a aquest lloc. En el moment en què des d’aquell
mateix ordinador es tornés a accedir a la pàgina web de l’entitat, es llegiria
la informació emmagatzemada en els anteriors accessos per tal de reconèi-
xer l’ordinador i, entre d’altres possibilitats, mostrar a l’usuari informació que
pot ser-li d’interès.

D’aquesta manera, cada vegada que algú accedeixi a una plana HTML que
conté les ordres de programació (script) de Google Analytics, aquest s’exe-
cutarà, llegirà la informació que conté la cookie que es va crear amb el pri-
mer accés a la pàgina web per part de l’usuari, enregistrarà nova informació
a la cookie i enviarà un conjunt de dades als servidors de Google perquè
aquesta empresa les tracti.

A partir d’aquesta informació general, cal analitzar la consulta formulada en
relació amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en con-
cret, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant, LOPD), per determinar si entre la informació
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que tractarà Google Analytics hi ha dades que tinguin la consideració de
dades de caràcter personal. Si és així, caldrà fer una referència específica
als principis i obligacions previstes en aquesta normativa, i que poden tenir
una especial rellevància en la consulta que planteja l’entitat.

La LOPD defineix en el seu article 3 a) les dades de caràcter personal com
«qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identifica-
bles». En aquest sentit, l’article 2.a) de la Directiva 95/46/CE, de 24 d’octubre
de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tracta-
ment de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, assenyala
que es considera identificable tota persona la identitat de la qual es pugui
determinar, directament o indirectament […]. Aquesta identificació indirecta es
pot realitzar a partir de dades que aparentment no es refereixen a persones
físiques, com poden ser el número de matrícula d’un vehicle o un número de
telèfon. Així la consideració de dada personal la té qualsevol informació que
pot identificar una persona física, encara que sigui de forma indirecta o a tra-
vés de la vinculació amb altres dades personals. Segons el considerant 26 de
la Directiva citada, per determinar si una persona és identificable cal conside-
rar el conjunt dels mitjans que pugui utilitzar raonablement el responsable del
tractament o qualsevol altra persona, per identificar el titular de les dades.

De la informació recollida en la consulta que formula l’entitat oferta per la prò-
pia empresa Google, es desprèn que els servidors de Google podrien recollir
diverses dades de l’accés a la pàgina web de l’entitat, entre d’altres, l’adreça
IP, que és un codi associat a l’ordinador des del qual accedeix l’usuari, dades
enregistrades a la cookie (per exemple un identificador d’usuari), el navegador
utilitzat, adreça de la plana accedida (URL), idioma utilitzat, hora d’accés, etc.

Així doncs, per bé que en principi les dades recollides pels servidors de
Google serien en aquest cas de tipus tècnic, no vinculades a persones físi-
ques concretes, la possibilitat de tractament de dades de caràcter personal
no es pot descartar si, utilitzant diversos mitjans, es pot arribar a identificar
al titular, com s’explicita a continuació.

En concret, s’ha de fer una especial referència a la dada relativa a l’adreça
IP. Aquesta dada en principi s’associa a un ordinador, el qual pot tenir un
nombre divers o indeterminat d’usuaris, però pot arribar a associar-se a una
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o més persones físiques concretes. A partir de la normativa aplicable a la pro-
tecció de dades, citada, cal fer esment del Dictamen 4/2007, de 20 de juny,
sobre el concepte de dades personals, elaborat pel Grup de Treball de
l’Article 29 de la Directiva 95/46/CE. En aquest dictamen el Grup considera
les adreces IP com dades sobre una persona identificable. En concret, i com
ja s’havia considerat en l’anterior Document de treball del Grup, «Privacitat a
Internet: —enfocament comunitari integrat de la protecció de dades en
línea—», de 21 de novembre de 2000, els proveïdors d’accés a Internet i els
administradors de xarxes locals poden identificar per mitjans raonables als
usuaris d’Internet als quals han assignat adreces IP, ja que enregistren siste-
màticament la data, hora, durada i adreça IP dinàmica assignada […].

En conclusió, les dades tractades per Google Analytics poden tenir la consi-
deració de dades personals si permeten realitzar aquesta identificació de
persones físiques concretes, de forma més o menys directa, i en aquest cas
les dades es trobaran sotmeses a la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. En concret pel que fa a l’adreça IP, si bé no se li pot atri-
buir aïlladament considerada la consideració de dada de caràcter personal,
com podria fer-se amb altres dades més clara i directament vinculades amb
una persona física, aquesta dada sí haurà de considerar-se com a dada de
caràcter personal, i per tant sotmesa a la legislació de protecció de dades,
en tots aquells casos en què pot fer identificable una persona física, és a dir,
quan pot ser utilitzada per identificar una persona física.

Pel que fa a la resta de dades que pot utilitzar Google Analytics, caldrà fer la
mateixa reflexió. Per tant, qualsevol altra informació que pugui vincular-se, de
manera raonable o sense esforços desproporcionats, a una persona física,
mereixerà el mateix tractament en tant que dada de caràcter personal i res-
tarà sotmesa a la legislació de protecció de dades personals.

Finalment no s’ha d’oblidar que, a partir de la informació recollida, Google
Analytics pot generar informes d’activitat, de caràcter tècnic, que indicarien a
l’entitat les tendències d’utilització de la seva web corporativa per part dels ciu-
tadans. Entre d’altres, es poden conèixer referències relatives a les visites rebu-
des, el temps de consulta de determinats continguts, les vegades que hi acce-
deix un usuari, la seva ubicació geogràfica o el sistema operatiu utilitzat.
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A partir del creuament d’informacions diverses aparentment desvinculades
de l’usuari d’una pàgina web corporativa, es podrien arribar a crear perfils
de l’usuari, en funció del nombre de visites a determinats continguts, de la
resolució de pantalla utilitzada per l’usuari, de l’idioma utilitzat per fer consul-
tes, la ubicació geogràfica, entre d’altres, informacions totes elles que Google
Analytics pot tractar. En el moment en què aquestes dades es vinculin a una
persona física, es podria arribar a crear un perfil de la mateixa, qüestió que
en tot cas quedarà igualment sotmesa al compliment de la normativa de pro-
tecció de dades, si per crear aquest perfil s’estan utilitzant dades de caràc-
ter personal.

Per tant, tot i que en les dades que facilitaria l’entitat a Google, en principi
no hi hauria dades de caràcter personal, cal tenir en compte que els pro-
veïdors d’accés a Internet i els administradors de xarxes locals poden
identificar per mitjans raonables als usuaris d’Internet als quals han assig-
nat adreces IP, amb la qual cosa, a partir del moment en que es dugés a
terme una operació d’aquest tipus si que ens trobaríem davant de dades
de caràcter personal utilitzades per a una finalitat no consentida pel seu
titular.

II

Del que s’acaba d’exposar es desprèn que no es pot descartar que Google
Analytics tracti dades de caràcter personal. Cal tenir en compte que l’article
3 LOPD, apartat d), defineix el tractament de dades com el conjunt d’opera-
cions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin
recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com
les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconne-
xions i transferències. De ser així, cal tenir present que qualsevol tractament
de dades de caràcter personal per part del responsable de determinats fit-
xers o tractaments, o de tercers que puguin realitzar un tractament per
compte del responsable, resta sotmès als principis i disposicions que es con-
tenen en la normativa de protecció de dades.

Cal analitzar par això la utilització que farà Google de la informació obtinguda
a partir de Google analytics.
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Tal i com es desprèn de la clàusula de confidencialitat de Google, els respon-
sables del lloc web, en aquest cas l’entitat, han d’avisar els usuaris que la web
està utilitzant el servei de Google Analytics i que accepten que les seves
dades de navegació seran transmeses als servidors de Google per a la gene-
ració dels informes d’activitats a què s’ha fet referència en aquest dictamen.

També s’explicita en la mateixa clàusula que Google Analytics només utilit-
zarà la informació recollida per generar els informes d’activitat del lloc web,
i que en cap cas creuarà aquesta informació amb altres dades de què dis-
posin els servidors de Google.

Finalment, es detalla que Google Analytics no compartirà la informació amb
tercers a menys que tingui el consentiment de la persona amb qui contracta,
o conclogui que així li ho requereix la legislació, o en base a altres circums-
tàncies concretes i limitades per a que altres puguin portar a terme treballs
per compte de Google, si bé això es farà amb «restriccions estrictes» deter-
minades per Google.

De les previsions que s’acaben de citar es dedueix la possibilitat, al menys
potencial, que Google Analytics cedeixi a tercers determinades dades que,
com hem dit, no es pot descartar que rebin la consideració de dades de
caràcter personal, i en unes condicions que resulten genèriques i indefinides.

Amb més motiu s’ha d’arribar a aquesta conclusió si tenim en compte que a
la política de privacitat de Google i, en concret, en la resposta a la pregunta
«¿Qué es una Cuenta de Google?», s’afirma que Google pot compartir infor-
mació personal entre els diferents serveis prestats per Google, entre els quals
hi hauria el de Google Analytics.

Fins i tot en el cas que Google Analytics no arribés a creuar la informació, en
concret, l’adreça IP, amb altres dades de què disposi, l’entitat no podria tenir
la certesa de que algun tercer amb qui Google pugui compartir la informació
no realitzi cap creuament de dades de caràcter personal, amb el risc que això
pot suposar d’incompliment dels principis i garanties de la normativa de pro-
tecció de dades.

Cal concloure doncs, que l’aplicació dels principis de la normativa de pro-
tecció de dades per part de l’entitat resulta especialment recomanable a la
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vista del risc potencial generat atesa la forma genèrica i unilateral en què
Google Analytics defineix els termes de la clàusula de confidencialitat (clàu-
sula 8 de les Condicions de Servei de Google Analytics), com també de la
política general de privacitat de Google en els termes exposats.

III

Dins els principis de la normativa de protecció de dades cal fer especial men-
ció tant del deure d’informació com del principi de consentiment.

Atès el que s’acaba d’esmentar en l’apartat precedent, del qual es desprèn
la creació d’un risc potencial de que un tercer pugui utilitzar indegudament
la informació obtinguda sobre els usuaris de la web de l’entitat, que pot aca-
bar afectant dades de caràcter personal, resulta fonamental que l’entitat, en
connexió amb el principi d’informació regulat per la LOPD i tenint en compte
les condicions de la clàusula de confidencialitat de Google, informi clarament
en la web corporativa als ciutadans que consultin o realitzin tràmits a través
de la seva pàgina web corporativa, sobre la utilització d’aquesta eina infor-
màtica i la cessió de dades que comporta a fi i efecte que aquests usuaris
puguin decidir sobre la utilització que fan d’aquesta web.

En qualsevol cas, i més enllà del necessari compliment d’allò que disposa
l’article 5 de la LOPD i que correspon al responsable de qualsevol fitxer o
tractament de dades de caràcter personal, l’entitat hauria d’informar els seus
usuaris de forma clara sobre la utilització dels serveis objecte de la consulta,
del flux informatiu que aquests serveis poden comportar, del contingut de les
clàusules de confidencialitat esmentades i de les condicions de servei de
Google Analytics. Es donaria així la possibilitat als usuaris de decidir sobre
la realització o no d’una connexió a la pàgina web de l’entitat, independent-
ment de la finalitat d’aquesta connexió.

En relació amb el principi del consentiment, tal i com es configura en la LOPD
(article 6), es recorda que el tractament de les dades de caràcter personal
requereix el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que la llei disposi una
altra cosa, consentiment que no serà necessari si, entre d’altres, les dades
es refereixen a les parts d’un contracte o precontracte d’una relació de
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negoci, i són necessàries per al seu manteniment o compliment. Si bé a arrel
de la consulta formulada ens podríem trobar davant d’una relació contractual
que s’estableix entre Google i el responsable de la pàgina web, és a dir, l’en-
titat, cal tenir present que la LOPD parteix de que el consentiment l’ha de
prestar el titular de les dades de caràcter personal, és a dir, la persona física.

Només si cada cop que un usuari accedeixi a la web de l’entitat se l’informa
directament, d’una forma clara i completa sobre la utilització de Google
Analytics i sobre les conseqüències que això pot tenir, es pot considerar que
existirà el consentiment del titular afectat quan opti per accedir a la web.

Ara bé, cal atendre les conseqüències que derivarien d’una eventual nega-
tiva d’un ciutadà a que les seves dades d’accés a aquesta web siguin trac-
tades per Google. Es podria donar la circumstància de que l’usuari hagi de
realitzar principalment determinats tràmits o consultes a través de la pàgina
web de l’entitat, en tant que entitat pública adscrita a l’administració pública
competent en matèria de medi ambient i habitatge. En concret, la Llei
25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, crea aquesta entitat com a entitat de dret públic d’una adminis-
tració pública amb la finalitat de constituir-se en l’administració hidràulica
única de l’administració catalana. Entre les seves competències, es troba la
gestió, recaptació i administració dels recursos econòmics que li atribueix la
legislació d’aigües, la gestió en concret del cànon de l’aigua, l’atorgament
d’autoritzacions i concessions, etc, amb la qual cosa el volum de consultes i
realització de tràmits a través de la pàgina web de l’entitat resulta força impor-
tant. L’eventual negativa del ciutadà a que les seves dades no siguin tracta-
des per Google no sembla que pugui tenir com a conseqüència l’exclusió de
realitzar aquests tràmits o consultes sobre un servei públic.

No s’ha d’oblidar, per altra banda, que les competències de l’entitat estan
estretament lligades amb la matèria de medi ambient i que en aquesta matè-
ria s’amplia substancialment el dret d’accés a la informació per part dels ciu-
tadans. En aquest sentit, el propi Estatut d’autonomia de Catalunya (article
27.3) estableix el dret a accedir a la informació mediambiental de què dispo-
sen els poders públics, i la Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, ha regulat
abastament el dret d’accés per part dels ciutadans a la informació mediam-
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biental. Aquestes previsions, sumades al desenvolupament de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
faciliten que es pugui donar la circumstància que un usuari hagi d’accedir de
forma principal a la pàgina web corporativa de l’entitat per tal de realitzar con-
sultes o tràmits específics. Si això arribés a produir-se de manera generalit-
zada, a la pràctica es reduiria substancialment l’opció de l’usuari d’evitar que
les dades relatives a la seva connexió a la pàgina web de l’entitat, passin a
formar part de Google Analytics o siguin objecte de tractament per tercers
indeterminats, circumstància que també hauria de ser valorada per l’entitat a
l’hora de considerar la contractació dels serveis objecte de consulta, en con-
nexió amb la resta d’advertiments realitzats en aquest dictamen respecte els
principis de la legislació de protecció de dades.

IV

Tal i com es deriva de la clàusula 8 de les Condicions de Servei de Google
Analytics, la informació que genera la cookie respecte l’ús de la pàgina web
de l’entitat, incloent l’adreça IP, serà directament tramesa i emmagatzemada
per Google en els seus servidors d’Estats Units, a partir de la qual es proce-
dirà a fer un tractament de dades per tal de donar el corresponent servei a
l’entitat, en el cas que ens ocupa. En relació amb això, la mateixa clàusula
afegeix que, en els casos en què Google comparteixi informació amb tercers,
possibilitat que ja ha estat contemplada en aquest dictamen, l’ús de la infor-
mació per tercers estarà subjecte a «contractes que obliguen a les parts a
processar la informació només seguint les instruccions de Google i d’acord
amb el present contracte, i amb les mesures de confidencialitat i de segure-
tat apropiades».

A la vista d’això, i del que s’ha exposat en aquest dictamen es poden plante-
jar dues qüestions: en primer lloc determinar si la relació que existiria entre l’en-
titat i Google Analytics constitueix un supòsit d’encàrrec del tractament en el
sentit de l’article 12 de la LOPD; en segon lloc, si aquest tractament comporta
o no una transferència internacional de dades i per tant si hauria d’estar sub-
jecta al règim establert per a les transferències o moviments internacionals de
dades. Aquest règim es troba concretat en els articles 33 i 34 de la LOPD, i
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complementàriament en el capítol II del Títol VI del Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel que s’aprova el RLOPD, publicat al BOE el 19 de gener
de 2008 i que entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació.

Pel que fa a la primera qüestió sembla clar que Google passaria a realitzar
un servei per compte de l’entitat que en principi pot ser considerat com un
encàrrec del tractament. Ara bé, en la mesura que, com hem exposat, de la
informació obtinguda per Google, aïlladament considerada i tenint en compte
la finalitat del servei que s’encarrega, no es pot afirmar que incorpori direc-
tament dades de caràcter personal, no sembla que s’hagi d’acudir a la figura
de l’article 12 LOPD, sempre és clar, que la identificació de persones con-
cretes no pugui ser feta sense utilitzar mitjans desproporcionats.

Pel que fa a la segona qüestió, cal tenir present que la jurisprudència comu-
nitària considera que el mer fet de difondre dades de caràcter personal a
Internet no suposa una transferència internacional de dades als efectes de
la normativa esmentada, com ja es va posar de manifest per part del Tribunal
Superior de Justícia de les Comunitats Europees en la Sentència Lindqvist,
de 6 de novembre de 2003, però en canvi, en base a aquesta mateixa sen-
tència es desprèn que quan una informació que contingui dades de caràc-
ter personal és transferida a un servidor que es troba en un altre país per al
seu tractament, sí que comporta una transferència internacional de dades.
Malgrat això, les consideracions formulades respecte de la primera qüestió
poden portar a excloure igualment aquest règim.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada per l’entitat en relació amb la possibilitat que l’obtenció dels serveis de
Google Analytics pugui suposar una vulneració de la legislació de protecció
de dades personals, es fan les següents,

Conclusions

La informació tractada per Google Analytics pot contenir, entre d’altres, dades
de caràcter personal, que s’ajusten a la definició de l’article 3 de la Llei orgà-
nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter per-
sonal, que les defineix com «qualsevol informació referent a persones físiques
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identificades o identificables». Només aquestes dades són a tots els efectes
dades personals, i per tant estan protegides per la normativa citada.

En concret pel que fa a l’adreça IP, si bé no se li pot atribuir, aïlladament con-
siderada, la consideració de dada de caràcter personal, com podria fer-se
amb altres dades més clara i directament vinculades amb una persona física,
sí haurà de considerar-se com a dada de caràcter personal i per tant sotmesa
a la legislació de protecció de dades en tots aquells casos en què pot fer
identificable una persona física determinada.

Vista la formulació general i inconcreta de la clàusula de confidencialitat de
Google, augmenta el risc potencial de que es puguin utilitzar indegudament
dades de caràcter personal dels usuaris de l’entitat.

A la vista d’aquest risc potencial, es recomana que el tractament de les dades
de caràcter personal es sotmeti als principis i obligacions de la LOPD, en
especial les derivades del deure d’informació i el principi de consentiment.

Pel que fa al principi d’informació, és fonamental que l’entitat, tenint en
compte les condicions de la clàusula de confidencialitat de Google, informi
en la web corporativa als ciutadans que consultin o realitzin tràmits a través
de la seva pàgina web corporativa, sobre la utilització d’aquesta eina infor-
màtica i la cessió de dades que comporta a fi i efecte que aquests usuaris
puguin decidir sobre la utilització que fan d’aquesta web. En aquest sentit cal
que es valori si l’usuari pot tenir alternatives a la utilització de la web corpo-
rativa.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per una Administració
pública respecte determinades qüestions del procediment d’inscripció al
Registre d’Establiments Industrials de Catalunya

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una
Administració pública amb competències en l’àmbit de l’empresa, en què es
demana el parer de l’Agència Catalana de Protecció de Dades respecte
diverses qüestions que afecten el procediment de simplificació de la inscrip-
ció en el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (en endavant, REIC)
atès que poden afectar la protecció de dades de caràcter personal.
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En concret, l’Administració consultant està estudiant el sistema de simplifica-
ció de la inscripció al citat registre, en el sentit de substituir l’aportació de la
documentació que actualment és necessària, segons disposa el Decret
324/1996, d’1 d’octubre, per la presentació d’una declaració responsable del
titular o representant legal d’una indústria. Actualment es demana la presen-
tació de còpia de l’escriptura notarial de constitució de la societat, i si la
sol·licitud la presenta el representant legal de l’empresa, cal presentar la
corresponent escriptura de poders notarials, inscrita al Registre Mercantil. Tal
i com es planteja en la consulta, si aquesta documentació es substitueix per
una declaració responsable, l’òrgan tramitador ha de poder accedir per via
telemàtica a les dades del Registre Mercantil per tal de fer les comprovacions
necessàries.

La qüestió que es planteja és, en primer lloc, si és necessari el consentiment
exprés de l’interessat a l’accés i cessió d’aquestes dades, i si és així, si seria
suficient que l’interessat atorgués aquest consentiment en el moment de pre-
sentar la citada declaració responsable.

La consulta planteja, en segon lloc, si l’article 15.1 del Decret 324/1996,
esmentat, pot entrar en contradicció amb l’article 6 de la Llei 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant,
LOPD), atès que aquell article no preveu el consentiment exprés de l’interes-
sat per a la cessió de les dades de caràcter personal.

Analitzada 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

Tal i com ha quedat exposat en els antecedents d’aquest dictamen, es de-
dueix de la consulta formulada que la simplificació del procediment d’inscrip-
ció al REIC suposaria el tractament de dades incloses en la declaració res-
ponsable del titular o del representant legal de la indústria en qüestió.

No obstant això, es podria afirmar, en base a la informació de què es disposa,
que la simplificació del tràmit d’inscripció no implica que es facin servir més
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dades de les que actualment es fan servir, en atenció al que disposa el Decret
324/1996, esmentat.

Com es concreta en la consulta, i com preveu l’annex del decret citat, actual-
ment cal presentar la còpia de l’escriptura notarial de constitució de la socie-
tat, fotocòpia del DNI de la persona signant i NIF del titular de l’activitat, prin-
cipalment, i en el cas que sol·liciti la inscripció el representant legal de
l’empresa, es presenta l’escriptura de poders notarials, on lògicament ja hi
consten les dades identificatives del dit representant legal.

Als efectes de la LOPD, suposa tractament de dades, segons el seu arti-
cle 3.c), el conjunt d’operacions i els procediments tècnics de caràcter auto-
matitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar,
bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de
comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Així doncs, als efectes del que suposa un tractament de dades de caràcter
personal sotmès a la LOPD, no es pot considerar que el procés de simplifi-
cació de la inscripció al REIC, objecte de la consulta, impliqui un tractament
de dades substancialment diferent al tractament de les dades que ja es pro-
dueix actualment.

En qualsevol cas, les dades del titular o del representant legal de la indús-
tria que s’inscriu en el REIC que ja es tractin actualment, així com la resta
de dades incloses en el REIC, si tenen la consideració de dades de caràc-
ter personal, es trobaran necessàriament subjectes als principis i obligacions
de la LOPD, qüestió que serà analitzada en els següents apartats d’aquest
dictamen.

II

A continuació es fa una consideració general respecte la naturalesa de deter-
minades dades tractades en el REIC, en els termes de la legislació de pro-
tecció de dades.

La consulta es situa en el marc del procediment d’inscripció al REIC, que com
s’ha avançat es troba regulat en el Decret 324/1996, d’1 d’octubre. Les fina-
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litats del Registre, descrites en l’article 2 del decret citat, consisteixen en dis-
posar d’una informació bàsica sobre les activitats industrials, que sigui útil per
al coneixement d’aquest sector i per a la presa de decisions en les polítiques
industrials, i disposar d’una base de dades d’empreses i establiments que
permeti proporcionar un servei d’informació de qualitat als ciutadans i, parti-
cularment, al món empresarial. Tal i com es descriu en el mateix decret (arti-
cle 3) les dades que es contenen en el REIC són relatives a les indústries i
les diverses activitats que realitzen, i contindrà també les dades relatives a
determinades entitats i serveis. S’especifica en l’article 3.3 que s’exclouen de
l’àmbit del REIC les empreses sense treballadors contractats que tinguin per
titular una persona física, excepte en els casos d’activitats per a les quals hi
hagi una disposició específica que prevegi la seva inscripció.

La primera qüestió que cal resoldre és la naturalesa jurídica de les dades que
poden trobar-se en el REIC, 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, defineix en el seu article 3.a) les dades de caràcter personal
com «qualsevol informació referent a persones físiques identificades o iden-
tificables». La protecció que atorga aquesta llei, per tant, així com la càrrega
per al responsable del tractament de les dades de complir amb tots els seus
principis i obligacions, s’estén exclusivament a les dades que es puguin qua-
lificar com a dades de caràcter personal, quedant exclòs de l’aplicació d’a-
questa normativa qualsevol altre tipus d’informació, per bé que aquesta infor-
mació pugui ser objecte de protecció per part d’altres normes.

Així doncs, a continuació es fa esment de determinades dades incloses en
el REIC, per tal de valorar, respecte les dades objecte de la consulta, la seva
possible condició de dades de caràcter personal sotmeses a la LOPD.

Per tal d’emmarcar la qüestió, i com s’ha avançat, segons disposa l’article 3.2,
el REIC conté dades relatives a entitats i serveis, com ara les dades dels ano-
menats agents autoritzats. També cal tenir en compte, com s’ha apuntat, que
segons l’article 3.3 del decret citat poden incloure’s en el REIC dades d’em-
preses que tenen per titular una persona física. A més, de les dades bàsi-
ques per als serveis relacionats amb la indústria, consignades en l’article 5
del decret, cal destacar que s’inclouen novament dades dels agents autorit-
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zats, i que segons el decret citat s’inclouen també dades dels representants
o apoderats de les empreses.

La LOPD resulta d’aplicació, exclusivament, en relació amb dades de caràc-
ter personal, és a dir, la informació referida a persones físiques identificades
o identificables. L’objecte d’aplicació del Decret 324/1996, es centra bàsica-
ment en recaptar informació relativa a indústries, i per tant bona part del seu
contingut en principi podria quedar fora del control de la legislació de pro-
tecció de dades de caràcter personal, ja que es gestiona informació relativa
a persones jurídiques.

No obstant això, i tenint en compte els articles que s’han esmentat en els
paràgrafs anteriors d’aquest dictamen, el decret fa esment d’empreses,
incloses les que tenen per titular una persona física, d’agents autoritzats o
d’organismes i entitats sense més concreció, i dels apoderats o represen-
tants.

Per tant, atès que hi pot haver un tractament de dades d’empreses enteses
com a persones físiques (cas de l’empresari individual, o el «titular» de la
indústria), caldria tenir en compte que, en el cas dels empresaris individuals,
la no aplicació de la LOPD no és clara, a diferència del que succeeix amb
les empreses sota forma de persona jurídica, a les quals és clar que no s’a-
plica la legislació de protecció de dades.

En concret, convé esmentar el nou RLOPD, aprovat per Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, que entrarà en vigor el 19 d’abril de 2008
(en endavant, RLOPD). El seu article 2. 3 disposa que:

«Així mateix, les dades relatives a empresaris individuals, quan facin referèn-
cia a aquests en la seva qualitat de comerciants, industrials o naviliers, també
s’entendran excloses del règim d’aplicació de la protecció de dades de
caràcter personal.»

La interpretació que es faci d’questa previsió del RLOPD, no ha de contradir
el que es pugui desprendre de la pròpia LOPD, i per tant s’haurà de fer una
interpretació restrictiva de l’esmentat article 2.3 per tal d’evitar que determi-
nats supòsits de tractament de dades de caràcter personal quedin fora del
control de la normativa de protecció de dades.
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Quan el REIC fa referència a dades relatives a empresaris individuals, ho fa
en el sentit de no descartar el tractament de dades d’empreses que tenen
per titular una persona física. De la mateixa manera, la referència a «agents
autoritzats», en els termes en què es fa en el Decret 324/1996, no permet dis-
cernir si es tracta de professionals liberals, empresaris, o persones físiques
sense aquesta consideració. És a dir, per la informació de què es disposa,
no es pot descartar que aquests agents autoritzats siguin persones físiques,
que no tinguin la condició d’empresari. Hi ha determinades dades en el REIC,
per tant, que no és clar que siguin referides estrictament a empresaris indi-
viduals, en la seva condició de tals, únic cas en el que la LOPD podria no
resultar d’aplicació. A banda de les consideracions fetes en relació amb els
empresaris individuals, és clar que el REIC tracta dades de determinades
persones físiques, com ara professionals liberals, que necessàriament esta-
ran sota la protecció de la normativa de protecció de dades.

Cal tenir en compte que el citat article 2.3 del RLOPD vincula l’exclusió de
les dades d’empresaris individuals del seu règim d’aplicació, a la finalitat per
a la que s’utilitzen les dades. És a dir, l’exclusió opera mentre les dades de
l’empresari individual s’utilitzin en un context que podríem qualificar com d’es-
trictament professional. En aquest sentit, si bé és cert que les finalitats del
REIC, descrites en l’article 2 del decret citat, consisteixen en donar informa-
ció sobre activitats industrials, sense vincular la informació, en general, amb
persones físiques concretes, no es pot obviar la possibilitat que es difongui
informació sobre empresaris individuals. A partir d’aquí, en el cas que
aquesta informació sigui posteriorment utilitzada fora del context de les fina-
litats del propi REIC, i s’utilitzi per conèixer informació sobre el propi subjecte
organitzat sota forma d’empresa, sí resultarà d’aplicació la LOPD, així com la
resta de normativa de protecció de dades de caràcter personal. En el moment
en què les dades no ja de l’empresa, sinó del propi empresari individual, en
tant que persona física, puguin ser utilitzades fora del context propi del REIC,
caldria considerar l’aplicació de la LOPD a aquest tractament. La impossibi-
litat pràctica, en molts casos, de discernir la informació que correspon a l’em-
presa i la informació que correspon a l’individu, reforça la conveniència de
tenir en compte la normativa de protecció de dades als efectes de la con-
sulta.
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En el cas que el REIC pugui fer esment a professionals liberals, per exemple,
en el cas dels agents autoritzats, i específicament als efectes de la consulta,
en el cas del representant legal de l’empresa, no és gratuït recordar que l’ar-
ticle 2.3 del RLOPD exclou del seu àmbit d’aplicació als empresaris indivi-
duals comerciants, industrials o naviliers, però no exclou als professionals
liberals, d’acord amb el que ha establert la jurisprudència de forma reiterada.
Atès que el representant legal podria ser un professional liberal, o qualsevol
persona física sense condició d’empresari individual, no s’ha d’entendre de
forma general que aquestes dades quedin fora de l’àmbit de protecció de la
LOPD i la resta de normativa de protecció de dades.

Es fa avinent també que l’article 2.2 del RLOPD, disposa que:

«Aquest reglament no serà aplicable als tractaments de dades referides a
persones jurídiques, ni als fitxers que es limitin a incorporar les dades de per-
sones físiques que prestin els seus serveis en aquelles, consistents única-
ment en el seu nom i cognoms, les funcions o llocs de treball, així com l’a-
dreça postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals.»

Aquest article 2.2, preveu la no aplicació del RLOPD a les dades de per-
sones jurídiques, i als anomenats directoris d’empresa en relació, exclusi-
vament, amb les dades personals que el propi article enumera en una llista
tancada la qual no inclou, per exemple, el DNI. Atès que, a arrel de les pre-
visions del Decret 324/1996, el DNI dels apoderats i representants, com a
dada personal identificativa, sí serà objecte de tractament, no es pot con-
siderar que el tractament de dades personals dels apoderats o represen-
tants de les empreses quedi inclòs en els supòsits de l’article 2.2 del
RLOPD.

Finalment, respecte la menció en l’article 5 del decret del nombre de treba-
lladors, amb distinció del personal directiu i tècnic, si la informació que es
dóna és dissociada, de manera que no permet relacionar-la amb persones
físiques identificades o identificables (com succeeix amb la menció al «nom-
bre de treballadors» que es fa en l’article 4 del Decret, en què simplement es
dóna una informació numèrica), no caldria considerar aquestes dades com
sotmeses a la LOPD. Si, contràriament, la informació sobre personal directiu
i tècnic permet fer identificades les persones físiques concretes que ocupen
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aquests llocs de treball, sí caldria considerar aquestes dades com sotmeses
al règim de control de la LOPD.

Pel que fa a les dades que, en concret, serien tractades en la simplificació
del tràmit d’inscripció, la consulta no fa cap concreció. Per la informació de
què es disposa es desconeix si ens referim a dades identificatives o d’altres
tipologies. Independentment d’això, les consideracions fetes en aquest apar-
tat porten a no excloure a priori les dades referides al titular o representant
legal de la indústria que s’ha d’inscriure, de la consideració de dades de
caràcter personal sotmeses a la LOPD. Tant el titular com el representant legal
poden ser persona jurídica o persona física, per tant, poden ser subjectes les
dades dels quals han de quedar protegides per la LOPD.

En conclusió, algunes dades tractades en el procediment simplificat d’ins-
cripció al REIC poden ser dades de caràcter personal, i per tant la LOPD ha
de resultar de plena aplicació. Això implicarà la obligació, per al responsa-
ble del tractament de les dades personals incloses en el REIC, de complir
amb els diferents principis i obligacions previstos en la LOPD.

Entre d’altres, caldrà complir amb la obligació de crear els corresponents fit-
xers, entesos com «qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter per-
sonal, sigui quina sigui la forma o la modalitat de creació, emmagatzematge,
organització i accés» (article 3.b) LOPD). Així mateix, l’article 20.1 de la LOPD
disposa que la creació dels fitxers de les administracions públiques només
es poden fer per mitjà d’una disposició de caràcter general publicada al but-
lletí oficial corresponent, que haurà d’especificar el contingut de tots els ele-
ments inclosos en l’apartat 2 del mateix article.

III

Fetes aquestes consideracions, i partint de l’aplicació de la LOPD a les dades
tractades en el REIC, considerades com dades personals als efectes apun-
tats en l’apartat anterior d’aquest dictamen, cal abordar la qüestió principal
plantejada en la consulta, és a dir, els termes i requisits de la comunicació
de les dades personals, i la necessitat o no de prestar el consentiment per
part del titular de les dades.
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La consulta planteja si és necessari el consentiment exprés de l’interessat a
l’accés i cessió d’aquestes dades i si, en cas afirmatiu, seria suficient que l’in-
teressat atorgués aquest consentiment en el moment de presentar la decla-
ració responsable necessària per la inscripció al REIC. Als efectes de la con-
sulta cal entendre per «interessat», per tant, per titular de les dades
personals, al titular o representant legal de la nova indústria que s’ha d’ins-
criure.

El règim del consentiment en la LOPD està previst en el seu article 6. Amb
caràcter general, es preveu que el tractament de les dades personals reque-
reix el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que una llei disposi una altra
cosa. L’apartat 2 d’aquest article disposa que, entre d’altres, no cal el con-
sentiment quan les dades es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies
de les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències. En
qualsevol cas, cal aclarir que el consentiment «exprés» o, en determinats
casos, exprés i per escrit, només és exigible en relació amb el tractament de
dades especialment protegides, als efectes del que disposa l’article 7 de la
LOPD, supòsit que no sembla ajustar-se al que es planteja en la consulta.

En base al que disposa l’article 6.2, per tant, cal concloure d’entrada que en
tramitar la declaració responsable, l’òrgan tramitador del REIC no ha de
requerir el consentiment a l’interessat, doncs les dades personals es recullen,
en aquest moment, per al compliment de les competències atribuïdes a l’es-
mentat òrgan tramitador.

No obstant això, es fa avinent que, atès que s’estarà produint una recollida
de dades personals, tot i que no sigui necessari recollir el consentiment del
titular de les dades, sí caldrà que l’òrgan tramitador doni compliment a les
exigències de l’article 5 de la LOPD, pel que fa al deure d’informació. En con-
cret, si l’òrgan tramitador utilitza impresos de recollida de les dades, en suport
manual o telemàtic, han de figurar-hi les advertències i informacions previs-
tes en l’article 5.1 de la LOPD.

Vist que l’òrgan tramitador no ha de recollir el consentiment del titular de les
dades quan aquest presenta la declaració responsable, la consulta es refe-
reix a un segon moment del procediment d’inscripció al REIC, que consisti-
ria en l’accés per part de l’òrgan tramitador a les dades del Registre
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Mercantil, per tal de comprovar la veracitat de les dades presentades en la
declaració responsable. En aquest moment, es produiria una comunicació de
dades del Registre Mercantil a una administració pública, en concret, a l’òr-
gan tramitador del REIC.

Cal definir la cessió o comunicació de dades, als efectes de la LOPD (arti-
cle 3.i), com qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent
de l’interessat. Així doncs, quan la consulta esmenta «l’accés i cessió» de les
dades, en principi caldria entendre que es tracta de «l’accés» de l’òrgan tra-
mitador de la inscripció, per via telemàtica, a les dades del Registre Mercantil
per tal de fer les comprovacions oportunes o, el que és el mateix, es tracta
de la «cessió» de dades del Registre Mercantil a l’òrgan tramitador. No sem-
bla que s’estigui plantejant altres tipus de comunicacions de dades, i per tant
el dictamen es centrarà exclusivament en aquest flux informatiu.

Dit això, per tal d’examinar el règim jurídic aplicable a la comunicació de
dades personals dels titulars o representants legals d’indústries als efectes
de la legislació de protecció de dades, cal fer esment de la legislació secto-
rial aplicable al Registre Mercantil, el qual, en tant que registre públic que
inclou dades de caràcter personal, no queda exclòs de la legislació de pro-
tecció de dades, segons es desprèn de l’article 2 de la LOPD. Als efectes de
la consulta plantejada, cal tenir en compte els articles 16 i següents del Codi
de Comerç i el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, que aprova el
Reglament del Registre Mercantil.

En concret, l’article 30 del Codi de Comerç disposa que:

«El Registro Mercantil será público. El Registrador facilitará a los que las
pidan las noticias referentes a lo que aparezca en la hoja de inscripción de
cada comerciante, sociedad o buque. Asimismo expedirá testimonio literal
del todo o parte de la mencionada hoja a quien lo pida en solicitud firmada.»

Des de la perspectiva de la protecció de dades, cal relacionar la normativa
sectorial esmentada amb el principi de qualitat, regulat a l’article 4 LOPD.
Segons aquest principi, les dades personals només es poden recollir i tractar
quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les
finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Per
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tant, les dades personals que consten en el Registre Mercantil només s’han
de tractar, i això inclou la seva possible comunicació a l’òrgan tramitador del
REIC, respectant les finalitats del Registre Mercantil, que són precisament
donar publicitat sobre les dades relacionades amb les empreses, incloent
dades de caràcter personal, i donar amb aquesta publicitat un major grau de
seguretat jurídica sobre els empresaris i les empreses, segons es desprèn de
les previsions del Codi de Comerç, en concret, de l’article 30, citat.

Per la seva banda, la finalitat que tindria l’accés per part de l’òrgan tramita-
dor del REIC a les dades del Registre Mercantil, és una finalitat de compro-
vació de la certesa de les dades presentades pels titulars o representants
legals de la indústria en la declaració responsable. Aquesta comprovació de
la certesa de les dades, resulta legítima i proporcionada, ateses les finalitats
del REIC descrites en el Decret 324/1996, citat, que consisteixen, també, en
donar una informació útil al món empresarial, i per tant, donar una informa-
ció que contribueixi a la seguretat jurídica en el tràfic comercial.

Des de la perspectiva del principi de qualitat, es pot considerar legítim l’ac-
cés a les dades personals que en el seu moment es van fer constar en els
documents de què disposa el Registre Mercantil, per part de l’òrgan tramita-
dor del REIC per a fer les comprovacions oportunes, si es tenen en conside-
ració les finalitats de publicitat i de seguretat jurídica que justificarien l’accés
a les dades.

La cessió de dades analitzada, amb la finalitat legítima de verificar-ne la cer-
tesa, només exigiria el consentiment inicial, és a dir, en el moment en què les
dades s’han inscrit en el Registre Mercantil, de la manera com es preveu en
la seva normativa reguladora. Donat el consentiment en aquell moment ini-
cial, i atesa la compatibilitat de les finalitats de cedent (Registre Mercantil) i
cessionari (òrgan tramitador del REIC), no es considera necessari que el titu-
lar de les dades, en fer la declaració responsable, hagi de donar un consen-
timent específic i diferenciat per a aquesta concreta comunicació de dades.
El consentiment que es dóna en la recollida de dades al Registre Mercantil,
es pot entendre que habilitaria cessions posteriors, en el cas que ens ocupa,
a l’òrgan tramitador del REIC, ja que hi ha compatibilitat entre les finalitats
d’ambdós.
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Finalment, es pot fer esment que segons l’article 1 del Reglament del Registre
Mercantil, la organització del Registre Mercantil es troba sota la dependèn-
cia del Ministeri de Justícia. Aquesta dependència podria portar, als efectes
de la consulta, a qualificar la comunicació de dades plantejada com a sot-
mesa a l’article 21.1 de la LOPD, segons el qual:

«Les dades de caràcter personal recollides per les administracions públiques
per a l’exercici de les seves atribucions no han de ser comunicades a altres
administracions públiques per a l’exercici de competències diferents o de
competències que tractin matèries diferents […].»

En connexió amb el que disposa l’article 21 de la LOPD, l’article 10.4 del nou
RLOPD disposa que és possible la cessió de dades sense comptar amb el
consentiment de l’interessat, quan, entre d’altres, la cessió es faci entre
Administracions públiques i la comunicació es realitzi per a l’exercici de com-
petències idèntiques o que versin sobre les mateixes matèries. Aquesta pre-
visió, que exclou la necessitat de recollir el consentiment de l’interessat o titu-
lar de les dades, s’ha d’interpretar conforme al que disposa l’esmentat article
21 de la LOPD.

IV

La consulta també es refereix a l’article 15.1, paràgraf segon, del Decret
324/1996, en el que no es preveu el consentiment exprés de l’interessat per
a la cessió de dades de caràcter personal, i a la seva possible contradicció
amb l’article 6 de la LOPD, «atès que en aquell precepte no es preveu el con-
sentiment exprés de l’interessat per a la cessió de les dades de caràcter per-
sonal».

En concret, l’article 15.1 citat disposa que:

«Les dades bàsiques, referides als articles 4 i 5, tenen caràcter públic amb
excepció de […].

»No obstant això, a les dades de caràcter personal només hi tindran accés,
a més dels respectius titulars de les indústries, les terceres persones que
acreditin un interès legítim i directe. […]»
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La normativa aplicable al Registre Mercantil, en tant que registre públic, pre-
veu els accessos que es poden produir a la informació que s’hi conté. A més,
les previsions de l’esmentat article 15.1 del Decret examinat ja especifiquen
que, per a accedir a les dades personals, caldrà que el tercer acrediti un inte-
rès legítim, seguint les previsions, si escau, de la normativa específica i per
extensió d’allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En concret, l’article 37 de la Llei 30/1992, que regula el dret d’accés a arxius
i registres, disposa en el seu apartat 3 que:

«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.»

Així doncs, la previsió actual de l’article 15.1, segon paràgraf, sotmet l’accés
de tercers a les dades personals del REIC a l’acreditació de l’interès legítim,
en aplicació del que disposa la Llei 30/1992, que en cas de concórrer, legi-
timaria i donaria cobertura legal a l’accés i exclouria la necessitat de comp-
tar amb el consentiment del titular de les dades, per aplicació del que dis-
posa l’article 11 de la LOPD, segons el qual la comunicació de dades no
requereix el consentiment previ de l’interessat quan, entre d’altres, la cessió
està autoritzada en una llei. Per tant, el fet que l’article 15.1 del Decret
324/1996 no inclogui referències expresses al règim del consentiment de la
LOPD, no el fa incompatible amb la legislació de protecció de dades.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en aquest dictamen, respecte
determinades qüestions del procediment d’inscripció al Registre d’Establi-
ments Industrials de Catalunya (REIC), es fan les següents,

Conclusions

Determinades dades incloses en el REIC, segons el que disposa el Decret
324/1996, poden tenir la condició de dades de caràcter personal sotmeses
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a la LOPD, entre d’altres, les dades del titular o del representant legal de la
indústria que s’inscriu en el REIC, les quals ja es tracten actualment, inde-
pendentment de que en el futur es pugui simplificar el tràmit d’inscripció en
aquest registre.

En relació amb l’accés a les dades del Registre Mercantil per part de l’òrgan
tramitador del REIC, atesa la compatibilitat de les finalitats de cedent
(Registre Mercantil) i del cessionari (òrgan tramitador del REIC) als efectes
de la normativa de protecció de dades, no es considera necessari que el titu-
lar de les dades, en fer la declaració responsable, hagi de donar un consen-
timent específic i diferenciat per a aquesta concreta comunicació de dades.
Per la pròpia naturalesa i finalitats del Registre Mercantil, es pot entendre que
s’habilitarien determinades cessions posteriors, en concret, a l’òrgan tramita-
dor del REIC.

La previsió de l’article 15.1, segon paràgraf, del Decret 324/1996, sotmet l’ac-
cés de tercers a les dades personals del REIC a l’acreditació de l’interès legí-
tim. Per tant, el fet que l’article 15.1 del Decret 324/1996 no inclogui referèn-
cies expresses al règim del consentiment de la LOPD, no el fa incompatible
amb la legislació de protecció de dades.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament sobre
la possibilitat que de publicar les actes del Ple i de la Junta de Govern a
la web municipal

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un
Ajuntament en el que es demana que l’Agència emeti un dictamen per valo-
rar si la possibilitat que de publicar les actes del Ple i de la Junta de Govern
a la web municipal pot suposar una vulneració de la legislació sobre protec-
ció de dades.

Analitzada la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i vist
l’informe de l’Assessoria jurídica, s’emet el dictamen següent:
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I

Des del punt de vista de la protecció de dades personals és rellevant recor-
dar que només és possible dur a terme un tractament de dades de caràcter
personal si aquest es basa en el consentiment de les persones afectades o
si existeix una norma amb rang de llei que habiliti a la realització d’aquest
tractament (article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD).

L’article 3.c) de la LOPD defineix el tractament de dades d’una forma àmplia,
en el sentit que cal entendre com a tractament les «Operaciones y procedi-
mientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias».

Per altra banda, la lletra a) del mateix article 3 de la LOPD defineix dada per-
sonal com «Cualquier información concerniente a personas físicas identifica-
das o identificables».

A la vista d’aquestes definicions, i sens perjudici que en alguns casos les
actes no incloguin cap dada de caràcter personal, tret de les dades que
tinguin per finalitat identificar als membres de la corporació que intervenen
o al secretari de la corporació, cap dubte pot oferir que la publicació a la
web de les actes de les sessions de la Junta de Govern o el ple municipal
que continguin dades de caràcter personal pot constituir un tractament de
dades i que per tant s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts a
la LOPD.

II

De la consulta plantejada es dedueix ja d’entrada que ens trobem davant d’un
possible conflicte de dos drets: per una banda el dret dels ciutadans a acce-
dir a la informació en poder de les administracions públiques i per altra banda
el dret fonamental de les persones a la protecció de les seves dades de
caràcter personal.
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L’article 105.b) CE estableix que la Llei regularà l’accés dels ciutadans als
arxius i registres administratius, llevat en allò que afecti la seguretat i la
defensa de l’estat, la investigació de delictes i la intimitat de les persones.

Es tracta doncs d’un dret de configuració legal atribuït en principi a tots els
ciutadans per a la concreció del qual haurem d’acudir a la normativa regula-
dora del règim jurídic de les administracions públiques i en concret de l’ad-
ministració local.

La LRJPAC regula l’accés a la informació continguda a arxius i registres de
les administracions públiques a l’article 37. Deixant de banda la possibilitat
d’accés als documents que formin part de procediments acabats i no incor-
porin dades de caràcter personal, que certament es configura en termes molt
amplis a l’article 37.1 de la Llei, s’introdueix algunes limitacions a aquest dret
quan es tracta de documents que continguin dades de caràcter personal:

— Per una banda, l’accés als documents que continguin dades relatives a
la intimitat de les persones (37.2) o els de caràcter sancionador o disci-
plinari (37.3) queda limitat a les pròpies persones afectades. Això sens
perjudici, és clar, del dret dels interessats a accedir a l’expedient durant
la tramitació del mateix, en els termes que estableix l’article 35.a) de la
mateixa llei.

— Per altra banda, l’accés als documents nominatius, que puguin fer-se valer
per l’exercici dels drets dels ciutadans, pot ser realitzat també per terce-
res persones que acreditin un interès legítim i directe (37.3).

— Determinades matèries queden excloses d’aquest règim d’accés (37.5):
actes de govern, informació sobre Defensa nacional o Seguretat de l’es-
tat, investigació de delictes, matèries protegides pel secret industrial o
comercial o en matèria de política monetària.

En l’àmbit local, l’article 154 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, reproduint l’article 69.1 LRBRL, estableix que «Les corporacions lo-
cals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participa-
ció de tots els ciutadans en la vida local» (article 154.1), però tampoc en
aquest cas el dret a ser informat, o el dret a accedir a la informació munici-
pal no es configura en termes absoluts, atès que l’article 155.2 del mateix text
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refós, afegeix que el dret a consultar la documentació, els arxius i registres
de la corporació està sotmès, llevat que es tracti de documentació històrica,
a que la documentació tingui la condició de pública o s’acrediti un interès
directe en l’assumpte. I en qualsevol cas, aquest dret d’accés a la informa-
ció queda limitat, recollint la limitació continguda a l’article 105.b) CE, en allò
que pugui afectar la seguretat i la defensa de l’estat, la investigació de delic-
tes o la intimitat de les persones (article 155.3).

A banda d’aquests preceptes, haurem de tenir e compte també la legislació
de caràcter sectorial que regula l’accés a la informació en determinades
matèries, com és el cas, per exemple, de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per
la qual es regula els drets d’accés a la informació, la participació pública i
l’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Fàcilment podem concloure doncs que el dret a accedir a la informació en
poder de les administracions públiques no és un dret absolut atès que està
sotmès a diferents limitacions, algunes contemplades directament a la Llei,
com ara el dret a la intimitat o la informació de caràcter sancionador o disci-
plinari i d’altres que s’hauran de ponderar en cada cas per a determinar si
ha de prevaler l’interès legítim en accedir a la informació o els interessos d’al-
tres persones que poden veure afectats els seus drets, com ara el dret fona-
mental a la protecció de dades de caràcter personal.

III

Del que es desprèn de l’enunciat de la consulta formulada, el que es sotmet
a consideració de l’Agència no és la possibilitat de publicar a la web els actes
i acords adoptats pels òrgans municipals a què es refereix, sinó la possibili-
tat de difondre el contingut de les actes de les sessions dels òrgans
col·legiats de govern on s’han adoptat els esmentats acords.

Pel que fa a la possibilitat de publicació dels acords, haurem d’atenir-nos al
que estableixen, amb caràcter general, els articles 59, 60 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i la resta de legislació
sectorial aplicable, especialment l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 155.1 del text Refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per tal de determinar si un determinat acte o
acord és susceptible o no de ser publicat a la web municipal.

Al respecte, hem de tenir en compte que l’article 12 de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), esta-
bleix que la publicació d’aquells actes i comunicacions que hagi de realitzar-
se en el tauler d’anuncis o edictes pot ser substituïda o complementada per la
seva publicació a la seu electrònica de l’organisme competent. La seu electrò-
nica és definida per l’article 10 de la mateixa llei com l’adreça electrònica, dis-
ponible pels ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat,
gestió i administració correspon a una administració pública en l’exercici de les
seves competències i que aquesta hagi establert com a tal seu electrònica.

En aquest dictamen ens referirem només a la publicació de les actes, ente-
ses aquestes com el document on es recull el debat i l’adopció de l’acord
corresponent, en els termes establerts a l’article 110 del TRLMRLC i a l’arti-
cle 109 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

IV

La consulta formulada en realitat es refereix a la publicació a la web munici-
pal de dos tipus de documents: per una banda la publicació de les actes del
ple; per una altra la publicació de les actes de la Junta de Govern. Tot i que
la publicació de unes i altres actes presenta alguns problemes comuns, en
realitat concorren algunes circumstàncies que aconsellen tractar separada-
ment la publicació de les actes de cadascun d’aquests òrgans.

Pel que fa a la Junta de Govern Local, cal tenir en compte que d’acord amb
el que estableix l’article 70.1 de la LRBRL i l’article 156.1 del TRLMRLC, les
seves sessions no tenen caràcter públic. En el mateix sentit, l’article 113.1.b)
del ROF també estableix que les sessions d’aquest òrgan no són públiques,
sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d’aquests a la
comunitat autònoma i l’Administració de l’Estat, i de la tramesa d’una còpia
de l’Acta a tots els membres de la corporació.
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A la vista de tot això, sembla que el propi legislador ha volgut que els debats
que es produeixin en el si d’aquest òrgan no siguin de públic coneixement.
Per tant, i amb independència que continguin o no dades de caràcter perso-
nal, només podran tenir accés a les actes de la Comissió de Govern aque-
lles persones que estiguin legitimades d’acord amb la legislació aplicable. A
aquests efectes caldrà tenir present el règim d’accés de l’article 37 LRJPAC.

En conclusió, en el cas de la Junta de Govern no sembla que a la vista de la
normativa general continguda a la legislació de règim local pugui conside-
rar-se que existeix habilitació legal per a procedir a la publicació de les actes
de la Junta de Govern a la web municipal.

V

Pel que fa a les actes del plenari municipal, cal partir d’un plantejament dife-
rent tot i que arribarem a una conclusió força semblant. D’acord amb l’article
70 de la LRBRL, i 156.1 del TRLMRLC, les sessions del ple de les corpora-
cions locals són públiques llevat que el propi ple n’acordi per majoria abso-
luta el caràcter secret respecte del debat i votació d’assumptes que puguin
afectar el dret fonamental a l’honor la intimitat personal i familiar i la pròpia
imatge de les persones.

En idèntics termes es pronuncia l’article 88 del ROF, si bé aquest article afe-
geix dues previsions: per una banda la possibilitat d’instal·lar sistemes que
permetin la difusió auditiva o visual de les sessions; per altra banda, que un
cop acabada la sessió, i per tant això ja no quedaria recollit a l’acta de la ses-
sió, es pot establir un torn de consultes pel públic assistent sobre temes con-
crets d’interès municipal.

Ara bé, el fet que les sessions siguin públiques no significa sense més que
les actes de les sessions puguin ser difoses a través d’una web municipal de
forma indefinida en el temps. Sens perjudici dels altres elements addicionals
que exposarem més endavant, l’afecció del dret a la protecció de les dades
de caràcter personal pot ser molt superior en el supòsit de la difusió de les
actes a internet, no només per la possibilitat d’exposició temporalment inde-
finida de les mateixes sinó també, i especialment, per la possibilitat que
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aquesta informació sigui localitzada a través de eines de recerca a internet
que permetin establir perfils de persones concretes.

D’entrada aclarir que deixarem de banda aquells supòsits en què les úniques
dades de caràcter personal que apareguin a les actes siguin el nom, cog-
noms i càrrec dels càrrecs electes de la corporació i del secretari de la
mateixa. El caràcter electiu dels membres de la corporació i les funcions que
tenen atribuïdes porten aparellada una necessitat de publicitat de la seva
actuació que fa que la inclusió de les seves dades a les actes, en tant que
regidors, no hagi de plantejar problemes des del punt de vista de la protec-
ció de dades a l’hora de difondre’n el contingut. Igualment, per les funcions
que té atribuïdes el secretari de la corporació, en especial per la seva con-
dició de fedatari públic dels actes de la corporació, tampoc sembla que hagi
de plantejar majors problemes per a la seva difusió.

Ara bé, a les actes del ple hi poden aparèixer també dades personals de ciu-
tadans afectats per algun dels acords que s’adoptin, la difusió de les quals
si que pot plantejar problemes des del punt de vista de la protecció de dades.

L’article 11 de la LOPD estableix la necessitat que per a la comunicació de
dades de caràcter personal es compti amb el consentiment dels afectats lle-
vat que una llei ho autoritzi. Tenint en compte que en el cas de les actes muni-
cipals normalment no es compta amb el consentiment dels afectats, haurem
de veure si existeix alguna norma amb rang de llei que autoritzi la difusió del
contingut de les actes.

La legislació de règim local no estableix l’exposició pública de les actes del
ple sinó que, pel contrari, conté diversos elements que permeten sostenir que
aquestes no han de ser públiques:

Els articles 110 i 111 del TRLMRLC estableixen el règim de les actes de les
sessions, i no preveuen en cap moment la seva difusió sinó que l’article 111
es limita a establir que, un cop aprovades en la sessió següent, s’han de
transcriure en el llibre d’actes o en els plecs de fulls habilitats legalment. En
termes similars es pronuncien els articles 109 i 110 ROF. Les actes són doncs
un document municipal i com a tal estaran sotmeses al règim d’accés als
documents administratius prevista la normativa aplicable.
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En segon lloc, l’article 154.1 del TRLMRLC, reproduint el 69.1 de la LRBRL,
estableix que «Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia infor-
mació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida
local», però a l’hora de concretar aquesta previsió genèrica, el propi
TRLMRLC estableix la necessitat que per a poder accedir a la documenta-
ció, aquesta ha de tenir el caràcter de pública o s’ha d’acreditar un interès
directe, i per descomptat legítim, en l’assumpte (155.2.c TRLMRLC).

No tindria massa sentit, establir un sistema que requereixi acreditar un deter-
minat interès per accedir a la documentació d’un expedient i alhora perme-
tre que les actes de les sessions plenàries on sigui debatut aquell assumpte
siguin exposades al públic de forma indiscriminada.

En tercer lloc, cal tenir en compte que el propi Tribunal Suprem ha vingut con-
siderant que malgrat les sessions plenàries tinguin el caràcter de públiques,
l’alcalde pot prohibir, per exemple, la utilització d’aparells de gravació en
aquestes sessions (p. ex. STS de 8 de novembre de 1984 (RJ 5610)). Això
ve a confirmar que del caràcter públic de les sessions no es pot deduir que
el suport on es materialitzi el contingut de les sessions hagi de ser també
necessàriament públic.

En quart lloc, no sembla que el fet que un determinat assumpte sigui com-
petència d’aquest òrgan de caràcter col·legiat i no d’un òrgan unipersonal,
hagi de comportar una inaplicació de les garanties establertes per la legis-
lació vigent per a la salvaguarda del dret fonamental a la protecció de dades
de caràcter personal.

El règim transcrit ens obliga a distingir, pel que fa a la publicitat de les actes,
com a mínim entre tres supòsits:

a)   Actes de sessions del ple en les quals no apareguin dades de caràcter
personal:

En el supòsit que a les actes del ple no apareguin dades de caràcter perso-
nal, o que només hi apareguin les necessàries per identificar el membre de
la corporació que realitza una determinada intervenció i la identificació del
secretari del plenari, no es plantegen, des del punt de vista de la protecció
de dades, problemes a la difusió de les actes del plenari a través d’Internet.
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Cal tenir en compte en aquest sentit que quan apareguin altres dades, en
alguns casos serà possible difondre el contingut de les actes per Internet
sempre que les dades de caràcter personal hagin estat prèviament anonimit-
zades de forma que no es faci identificables les persones afectades o be
quan s’incorpori la identificació de les persones concretes afectades mitjan-
çant annexos a l’acta que estiguin exclosos de la difusió.

b)   Actes de sessions del ple, o de parts de sessions, que hagin estat decla-
rades secretes per majoria absoluta del plenari

En el cas de les actes de les sessions del ple, o part de les mateixes, que
hagin estat declarades secretes per poder vulnerar l’article 18.1 CE, la difusió
del contingut de les actes queda òbviament exclòs atès que suposaria una
vulneració de l’esmentat dret. Si s’elimina la possibilitat d’accedir al ple per
part dels ciutadans, amb més motiu caldrà evitar la difusió de les actes.

c)   Actes de sessions del ple que tot i poder afectar el dret a l’honor, la inti-
mitat o la pròpia imatge de les persones no hagin estat declarades secre-
tes o be actes on apareguin altres dades de caràcter personal.

La normativa de règim local només es refereix als drets contemplats a l’arti-
cle 18.1 CE com a límit al caràcter públic de les sessions del ple municipal.
Ara bé, això no pot portar a la conclusió que s’ha d’excloure que el conflicte
amb altres drets hagi de portar a la restricció de la publicitat de les actes. En
aquest sentit cal tenir present que l’article 11 LOPD, que exigeix l’existència
d’una norma amb rang de llei que habiliti per a la comunicació de les dades,
és una norma que té rang de Llei orgànica, en tant que regula el contingut
essencial d’un dret fonamental.

Cal recordar en aquest punt, que el dret a la protecció de dades és un dret
fonamental (STC 292/00) que té el seu origen a l’article 18.4 CE i que si bé
inclou la protecció de la informació sobre l’àmbit de la intimitat personal i fami-
liar, no es limita a això sinó que va més enllà del dret a la intimitat. En aquest
sentit s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional:

«De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protec-
ción de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cual-
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quier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por
terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su
objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que
el article 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consi-
guiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el
hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no esca-
pan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho
a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carác-
ter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida pri-
vada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aque-
llos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo
servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o
de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en
determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo.»
(STC 292/2000, FJ 6)

Atès que no existeix cap llei que prevegi expressament la publicació del
contingut de les actes del ple municipal, no sembla que es pugui proce-
dir a la seva publicació a través d’Internet quan continguin dades de
caràcter personal diferents de les que tinguin per objecte la identificació
dels membres de la corporació que intervenen i del secretari de la corpo-
ració.

Tot això sens perjudici que es puguin difondre les actes o les parts de les
actes que no facin identificables persones concretes, ja sigui perquè no con-
tenen dades de caràcter personal, ja sigui perquè la informació de caràcter
personal hagi estat prèviament anonimitzada o incorporada mitjançant anne-
xos que no siguin objecte de difusió. I sens perjudici també del règim de
publicitat que sigui aplicable als acords adoptats, que s’haurà d’ajustar al que
estableixi la normativa aplicable en cada cas.

D’acord amb les consideracions fetes en aquests fonaments jurídics en rela-
ció amb la consulta plantejada per un Ajuntament en relació amb la possibi-
litat que de publicar les actes del Ple i de la Junta de Govern a la web muni-
cipal pugui suposar una vulneració de la legislació de protecció de dades
personals, es fan les següents,
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Conclusions

La publicació d’actes de sessions a la web que continguin dades de caràc-
ter personal pot constituir un tractament de dades i per tant s’ha de sotmetre
als principis i garanties establerts a la LOPD.

Cal distingir el règim de publicitat dels acords adoptats pel ple o la Junta de
Govern, del règim de publicitat de les actes del plenari, de manera que la
previsió legal de la publicació d’un determinat tipus d’acord no habilita per
si sol la difusió del contingut de les actes del ple o la Junta de Govern en què
es va adoptar l’acord.

El caràcter públic de les sessions del ple no comporta una habilitació per a
la difusió del contingut de les actes de les seves sessions que contingui
dades de caràcter personal.

Les actes són un document municipal i l’accés a les mateixes ha de regir-
se pel règim d’accés a la informació en poder de les administracions públi-
ques.

Amb caràcter general no resulta justificada la difusió a través de la web muni-
cipal del contingut de les actes de la Junta de Govern, ni les actes del ple
quan continguin dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades
de caràcter personal.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament sobre
la possibilitat de publicar a la seva web les actes de les sessions del Ple
així com el conveni signat amb una empresa relatiu a la construcció i
explotació d’un parc eòlic

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un
Ajuntament en el que es demana que l’Agència informi sobre la viabilitat jurí-
dica de publicar a la pàgina web de l’Ajuntament les actes de les sessions
del Ple i el conveni signat entre aquesta Corporació i una empresa, relatiu a
la construcció i explotació d’un parc eòlic.

Analitzada la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i vist
l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:
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I

Des del punt de vista de la protecció de dades personals és rellevant
recordar que només és possible dur a terme un tractament de dades de
caràcter personal si aquest es basa en el consentiment de les persones
afectades o si existeix una norma amb rang de llei que habiliti a la realit-
zació d’aquest tractament (article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant
LOPD).

L’article 3.c) de la LOPD defineix el tractament de dades d’una forma àmplia,
en el sentit que cal entendre com a tractament les «Operaciones y procedi-
mientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias»”.

Per altra banda, la lletra a) del mateix article 3 de la LOPD defineix dada per-
sonal com «Cualquier información concerniente a personas físicas identifica-
das o identificables».

A la vista d’aquestes definicions, i sens perjudici que en alguns casos les
actes no incloguin cap dada de caràcter personal, tret de les dades que tin-
guin per finalitat identificar als membres de la corporació que intervenen o al
secretari de la Corporació, cap dubte pot oferir que la publicació a la web de
les actes de les sessions del Ple municipal que continguin dades de caràc-
ter personal pot constituir un tractament de dades i que per tant s’ha de sot-
metre als principis i garanties establerts a la LOPD.

II

De la consulta plantejada es dedueix ja d’entrada que ens trobem davant d’un
possible conflicte de dos drets: per una banda el dret dels ciutadans a acce-
dir a la informació en poder de les administracions públiques i per altra
banda, el dret fonamental de les persones a la protecció de les seves dades
de caràcter personal.
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L’article 105 b) CE estableix que la Llei regularà l’accés dels ciutadans als
arxius i registres administratius, llevat en allò que afecti la seguretat i
la defensa de l’estat, la investigació de delictes i la intimitat de les persones.

Es tracta doncs d’un dret de configuració legal atribuït en principi a tots els
ciutadans per a la concreció del qual haurem d’acudir a la normativa regula-
dora del règim jurídic de les administracions públiques i en concret de l’ad-
ministració local.

La LRJPAC regula l’accés a la informació continguda a arxius i registres de
les administracions públiques a l’article 37. Deixant de banda la possibilitat
d’accés als documents que formin part de procediments acabats i no incor-
porin dades de caràcter personal, que certament es configura en termes molt
amplis a l’article 37.1 de la Llei, s’introdueix algunes limitacions a aquest dret
quan es tracta de documents que continguin dades de caràcter personal:

— Per una banda, l’accés als documents que continguin dades relatives a
la intimitat de les persones (37.2) o els de caràcter sancionador o disci-
plinari (37.3) queda limitat a les pròpies persones afectades. Això sens
perjudici, és clar, del dret dels interessats a accedir a l’expedient durant
la tramitació del mateix, en els termes que estableix l’article 35 a) de la
mateixa llei.

— Per altra banda, l’accés als documents nominatius, que puguin fer-se valer
per l’exercici dels drets dels ciutadans, pot ser realitzat també per terce-
res persones que acreditin un interès legítim i directe (37.3).

— Determinades matèries queden excloses d’aquest règim d’accés (37.5):
actes de govern, informació sobre Defensa nacional o Seguretat de l’es-
tat, investigació de delictes, matèries protegides pel secret industrial o
comercial o en matèria de política monetària.

En l’àmbit local, l’article 154 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, reproduint l’article 69.1 de la LRBRL, estableix que «Les corporacions
locals han de facilitar la més amplia informació sobre llur activitat i la partici-
pació de tots els ciutadans en la vida local» (article 154.1), però tampoc en
aquest cas el dret a ser informat, o el dret a accedir a la informació munici-
pal no es configura en termes absoluts, atès que l’article 155.2 del mateix text
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refós, afegeix que el dret a consultar la documentació, els arxius i registres
de la corporació està sotmès, llevat que es tracti de documentació històrica,
a que la documentació tingui la condició de pública o s’acrediti un interès
directe en l’assumpte. I en qualsevol cas, aquest dret a la informació queda
limitat, recollint la limitació continguda a l’article 105 b) CE, en allò que pugui
afectar la seguretat i la defensa de l’estat, la investigació de delictes o la inti-
mitat de les persones (article 155.3).

A banda d’aquests preceptes, haurem de tenir en compte també la legisla-
ció de caràcter sectorial que regula l’accés a la informació en determinades
matèries, com és el cas, per exemple, de la Llei 27/2006, de 18 de juliol per
la qual es regula els drets d’accés a la informació, la participació pública i
l’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Fàcilment podem concloure doncs que el dret a accedir a la informació en
poder de les administracions públiques no és un dret absolut atès que està
sotmès a diferents limitacions, algunes contemplades directament a la llei,
com ara el dret a la intimitat o la informació de caràcter sancionador o disci-
plinari i d’altres que s’hauran de ponderar en cada cas per a determinar si
ha de prevaler l’interès legítim en accedir a la informació o els interessos d’al-
tres persones que poden veure afectats els seus drets, com ara el dret fona-
mental a la protecció de dades de caràcter personal.

III

La consulta formulada se centra en la publicació a la web de l’Ajuntament de
dues qüestions ben diferenciades, d’una banda, les actes de les sessions del
Ple i de l’altra, el conveni signat entre la Corporació i una empresa relatiu a
la construcció i explotació d’un parc eòlic.

Tractarem en primer lloc la publicació de les actes de les sessions del Ple
de l’Ajuntament, enteses com el document on es recull el debat i l’adopció
de l’acord corresponent, en els termes establerts a l’article 110 del
TRLMRLC i a l’article 109 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre.
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D’acord amb l’article 70 de la LRBRL, i 156.1 del TRLMRLC, les sessions del
ple de les corporacions locals són públiques llevat que el propi ple n’acordi
per majoria absoluta el caràcter secret respecte del debat i votació d’assump-
tes que puguin afectar el dret fonamental a l’honor, la intimitat personal i fami-
liar i la pròpia imatge de les persones.

En idèntics termes es pronuncia l’article 88 del ROF, si bé aquest article afe-
geix dues previsions: per una banda la possibilitat d’instal·lar sistemes que
permetin la difusió auditiva o visual de les sessions: per altra banda, que un
cop acabada la sessió, i per tant això ja no quedaria recollit a l’acta de la ses-
sió, es pot establir un torn de consultes pel públic assistent sobre temes con-
crets d’interès municipal.

Ara bé, el fet que les sessions siguin públiques no significa sense més que
les actes de les sessions puguin ser difoses a través d’una web municipal de
forma indefinida en el temps. Sens perjudici dels altres elements addicionals
que exposarem més endavant, l’afecció del dret a la protecció de les dades
de caràcter personal pot ser molt superior en el supòsit de la difusió de les
actes a Internet, no només per la possibilitat d’exposició temporalment inde-
finida de les mateixes sinó també i, especialment, per la possibilitat que
aquesta informació sigui localitzada a través d’eines de recerca a Internet que
permetin establir perfils de persones concretes.

D’entrada aclarir que deixarem de banda aquells supòsits en què les úniques
dades de caràcter personal que apareguin a les actes siguin el nom, cog-
noms i càrrec dels càrrecs electes de la corporació i del secretari de la
mateixa. El caràcter electiu dels membres de la corporació i les funcions que
tenen atribuïdes porten aparellada una necessitat de publicitat de la seva
actuació que fa que la inclusió de les seves dades a les actes, en tant que
regidors, no hagi de plantejar problemes des del punt de vista de la protec-
ció de dades a l’hora de difondre’n el contingut. Igualment, per les funcions
que tenen atribuïdes el secretari de la corporació, en especial per la seva
condició de fedatari públic dels actes de la corporació, tampoc sembla que
hagi de plantejar majors problemes per a la seva difusió.

Ara bé, a les actes del ple hi poden aparèixer també dades personals de
ciutadans afectats per algun dels acords que s’adoptin, la difusió dels quals
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si que pot plantejar problemes des del punt de vista de la protecció de
dades.

L’article 11 de la LOPD estableix la necessitat que per a la comunicació de
dades de caràcter personal es compti amb el consentiment dels afectats lle-
vat que una llei ho autoritzi. Tenint en compte que en el cas de les actes muni-
cipals normalment no es compta amb el consentiment dels afectats, haurem
de veure si existeix alguna norma amb rang de llei que autoritzi la difusió del
contingut de les actes.

La legislació de règim local no estableix l’exposició pública de les actes del
ple sinó que, pel contrari, conté diversos elements que permeten sostenir que
aquestes no han de ser públiques:

Els articles 110 i 111 del TRLMRLC estableixen el règim de les actes de les
sessions i no preveuen en cap moment la seva difusió sinó que l’article 111
es limita a establir que, un cop aprovades en la sessió següent, s’han de
transcriure en el llibre d’actes o en els plecs de fulls habilitats legalment. En
termes similars es pronuncien els articles 109 i 110 ROF. Les actes són doncs
un document municipal i com a tal estaran sotmeses al règim d’accés als
documents administratius previst a la normativa aplicable.

En segon lloc, l’article 154.1 del TRLMRLC, reproduint el 69.1 de la LBRL,
estableix que «Les corporacions locals han de facilitar la més amplia infor-
mació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida
local», però a l’hora de concretar aquesta previsió genèrica, el propi
TRLMRLC estableix la necessitat que per a poder accedir a la documenta-
ció, aquesta ha de tenir el caràcter de pública o s’ha d’acreditar un interès
directe, i per descomptat legítim, en l’assumpte (155.2.c) TRLMRLC).

No tindria massa sentit establir un sistema que requereixi acreditar un deter-
minat interès per accedir a la documentació d’un expedient i alhora perme-
tre que les actes de les sessions plenàries on sigui debatut aquell assumpte
siguin exposades al públic de forma indiscriminada.

En tercer lloc, cal tenir en compte que el propi Tribunal Suprem ha vingut con-
siderant que malgrat les sessions plenàries tinguin el caràcter de públiques,
l’alcalde pot prohibir, per exemple, la utilització d’aparells de gravació en
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aquestes sessions (p. ex. STS de 8 de novembre de 1984 (RJ5610). Això ve
a confirmar que del caràcter públic de les sessions no es pot deduir que el
suport on es materialitzi el contingut de les sessions hagi de ser també neces-
sàriament públic.

En quart lloc, no sembla que el fet que un determinat assumpte sigui com-
petència d’aquest òrgan de caràcter col·legiat i no d’un òrgan unipersonal,
hagi de comportar una inaplicació de les garanties establertes per la legis-
lació vigent per a la salvaguarda del dret fonamental a la protecció de dades
de caràcter personal.

El règim transcrit ens obliga a distingir, pel que fa a la publicitat de les actes,
com a mínim entre tres supòsits:

a) Actes de sessions del ple en les quals no apareguin dades de caràcter
personal

En el supòsit que a les actes del ple no apareguin dades de caràcter perso-
nal, o que només hi apareguin les necessàries per identificar el membre de
la corporació que realitza una determinada intervenció i la identificació del
secretari del plenari, no es plantegen, des del punt de vista de la protecció
de dades, problemes a la difusió de les actes del plenari a través d’internet.

Cal tenir en compte en aquest sentit que quan apareguin altres dades, en
alguns casos serà possible difondre el contingut de les actes per internet
sempre que les dades de caràcter personal hagin estat prèviament anonimit-
zades de forma que no es faci identificables les persones afectades o bé
quan s’incorpori la identificació de les persones concretes afectades mitjan-
çant annexos a l’acta que estiguin exclosos de la difusió.

b)   Actes de sessions del ple, o de part de sessions, que hagin estat decla-
rades secretes per majoria absoluta del plenari

En el cas de les actes de les sessions del ple, o part de les mateixes, que
hagin estat declarades secretes per poder vulnerar l’article 18.1 CE, la difu-
sió del contingut de les actes queda òbviament exclòs atès que suposaria
una vulneració de l’esmentat dret. Si s’elimina la possibilitat d’accedir al ple
per part dels ciutadans, amb més motiu caldrà evitar la difusió de les actes.
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c)   Actes de sessions del ple que tot i poder afectar el dret a l’honor, la inti-
mitat o la pròpia imatge de les persones no hagin estat declarades secre-
tes o bé actes on apareguin altres dades de caràcter personal.

La normativa de règim local només es refereix als drets contemplats a l’arti-
cle 18.1 CE com a límit al caràcter públic de les sessions del ple municipal.
Ara bé, això no pot portar a la conclusió que s’ha d’excloure que el conflicte
amb altres drets hagi de portar a la restricció de la publicitat de les actes. En
aquest sentit cal tenir present que l’article 11 LOPD, que exigeix l’existència
d’una norma amb rang de llei que habiliti per a la comunicació de les dades,
és una norma que té rang de Llei orgànica, en tant que regula el contingut
essencial d’un dret fonamental.

Cal recordar en aquest punt, que el dret a la protecció de dades és un dret
fonamental (STC 292/00) que té el seu origen a l’article 18.4 CE i que si bé
inclou la protecció de la informació sobre l’àmbit de la intimitat personal i fami-
liar, no es limita a això sinó que va més enllà del dret a la intimitat. En aquest
sentit s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional:

«De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la pro-
tección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino
a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o
empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamenta-
les, porque su objeto no es sólo la intimidad indicivual, que para ello està la
protección que el art.18.1 CE otorga, sino los datos de caràcter personal.
Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos,
que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera,
no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su
derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean
de caràcter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a
la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son
todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona,
pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual,
económico o de culaquier otra índole o que sirvan para cualquier otra utili-
dad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el
individuo.» (STC 292/2000, FJ 6).
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Atès que no existeix cap llei que prevegi expressament la publicació del con-
tingut de les actes del ple municipal, no sembla que es pugui procedir a la
seva publicació a través d’internet quan continguin dades de caràcter per-
sonal diferents de les que tinguin per objecte la identificació dels membres
de la corporació que intervenen i del secretari de la corporació.

Tot això sens perjudici que es puguin difondre les actes o les parts de les
actes que no facin identificables persones concretes, ja sigui perquè no con-
tenen dades de caràcter personal, ja sigui perquè la informació de caràcter
personal hagi estat prèviament anonimitzada o incorporada mitjançant anne-
xos que no siguin objecte de difusió. I sens perjudici també del règim de
publicitat que sigui aplicable als acords adoptats, que s’haurà d’ajustar al que
estableixi la normativa aplicable en cada cas.

IV

A diferència de la consulta sobre la publicació de les actes que es formula
de forma genèrica, els termes en què es formula la consulta sobre la publi-
cació d’un conveni a la web de la Corporació es refereix exclusivament al
conveni signat entre aquesta i una empresa relatiu a la construcció i explota-
ció d’un parc eòlic. No s’aporta però el text de l’esmentat conveni, amb la qual
cosa es desconeix quines són les dades personals tractades, i fins i tot es
desconeix si el conveni incorpora realment dades de caràcter personal més
enllà de les dades de les persones que el signen.

En qualsevol cas, com en l’apartat anterior, cal partir també del conflicte entre
el dret d’accés a la documentació de les administracions públiques i el dret a
la protecció de dades de caràcter personal però, tot i que desconeixem quin és
l’abast real del conveni, en aquest supòsit hem de tenir present la possible con-
fluència del règim específic d’accés a la informació en matèria mediambiental.

La regulació de l’accés a la documentació administrativa es troba a l’article
105 b) de la Constitució Espanyola que preveu que la llei regularà l’accés dels
ciutadans als arxius i registres administratius excepte en allò que afecti la
seguretat i defensa de l’Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les
persones. Aquest accés resta condicionat a l’acreditació d’un interès legítim.
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L’article 27 de l’Estatut d’autonomia reconeix que «totes les persones tenen
dret a accedir a la informació mediambiental de que disposen els poders
públics. El dret d’informació només pot ésser limitat per motius d’ordre públic
justificats, en els termes que estableixen les lleis». És l’article 31 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya el que preveu el dret a la protecció de dades de
caràcter personal, dotant-los ambdós drets de les garanties que correspo-
nen al conjunt dels drets estatutaris, fet que exigeix la necessitat de ponde-
rar, cas per cas, els drets a atendre quan concorren en un mateix supòsit.

En el cas que ens ocupa, i per la possible incidència mediambiental del con-
veni, cal fer esment de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen
els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justí-
cia en matèria de medi ambient, que incorpora les Directives 2003/4/CE i
2003/35/CE, que reconeix el dret d’accés a la informació ambiental que es
troba en poder de les autoritats públiques o d’altres subjectes que la posse-
eixin en el seu nom (article 1.1.a) i «garanteix la difusió i posada a disposició
del públic de la informació ambiental, de manera paulatina i amb el grau d’am-
plitud, de sistemàtica i de tecnologia el més amplia possible» (article 1.2)

L’article 3.1 d’aquesta Llei assenyala 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
difusió de la informació ambiental, en termes generals.

En concret, l’article 7 disposa el contingut mínim de la informació objecte de
difusió i a l’apartat 6 d’aquest article es preveu específicament la difusió de
les autoritzacions amb un efecte significatiu sobre el medi ambient així com
els acords en matèria de medi ambient i que, en el seu defecte es procedeixi
a indicar la referència al lloc on es pot sol·licitar o trobar aquesta informació.
En aquest sentit, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el supò-
sit en que la publicació d’un acte lesioni drets o interessos legítims, també
disposa que cal limitar-se a publicar en el diari oficial que correspongui una
somera indicació del contingut de l’acte i del lloc on els interessats poden
comparèixer per conèixer el contingut.
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L’article 13 d’aquesta Llei regula les excepcions a l’accés entre les quals,
correspon esmentar la prevista a l’apartat 2.f) que permet denegar la infor-
mació si la seva revelació pot afectar negativament al caràcter confidencial
de les dades personals tal i com es regulen a la LOPD, sempre i quan la per-
sona interessada a la que concerneixin no hagi consentit el seu tractament o
revelació. S’estableix expressament que aquestes excepcions han de ser
interpretades de manera restrictiva i que a aquests efectes es ponderarà en
cada cas concret l’interès públic al qual s’até amb la divulgació d’una infor-
mació amb l’interès públic atès amb la denegació (article 13.4).

Amb caràcter general, respecte a l’obligatorietat de publicar els convenis, tro-
bem que l’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
requereix la publicació dels convenis que celebri l’Administració General de
l’Estat i els Organismes públics vinculats o dependents de la mateixa amb
els òrgans corresponents de les Administracions de les Comunitats
Autònomes en l’àmbit de les seves respectives competències (article 6), així
com els convenis que instrumenten l’encàrrec de gestió entre òrgans admi-
nistratius o entitats de dret públic pertanyents a la mateixa Administració, que
malgrat l’article 15 d’aquesta Llei no requereix en aquest supòsit un instru-
ment específic de formalització, res impedeix que s’instrumenti mitjançant
conveni, o bé quan la formalització del conveni és requisit imprescindible en
els encàrrecs de gestió entre òrgans i entitats de diferents Administracions.

L’article 88 d’aquesta Llei també preveu, entre d’altres instruments, que se sig-
nin convenis amb persones tant de dret públic com de dret privat, sempre que
no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no suscep-
tibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tinguin
encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas pre-
vegi la disposició que ho reguli, podent tenir la consideració de finalitzador
d’un procediment administratiu o podent -se insertar en el mateix amb caràc-
ter previ, vinculant o no, a la resolució que el posi fi, a la vegada que preveu
la seva publicació en funció de la seva naturalesa i dels seus destinataris.

Cal tenir en compte també que l’article 3 del text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques (TRLCAP), aprovat pel Reial Decret
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Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, preveu també la possibilitat de celebrar con-
venis entre l’administració i subjectes privats, i que en el cas que aquests tin-
guin per objecte algun dels contractes regulats al mateix TRLCAP s’haurà de
sotmetre al règim de publicitat previst a la pròpia llei. En termes similars es
pronuncia l’article 4.1.d) de la nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, en vigor a partir de l’u de maig de 2008.

La consulta no s’acompanya de cap altre documentació que permeti deter-
minar davant de quin tipus de conveni en trobem i que ens permeti pronun-
ciar-nos amb més detall de manera que haurà de ser l’òrgan administratiu
competent de l’ens local haurà de valorar si existeix cobertura legal per a la
publicació d’aquest conveni concret o de si la publicació es pot fer d’alguna
manera alternativa que permeti assolir igualment la finalitat pretesa sense
necessitat de publicar les dades de caràcter personal (p. ex. prèvia anoni-
mització, o evitant la publicació dels annexos on constin les dades personals)
i en definitiva, donar compliment als principis de proporcionalitat i de quali-
tat de les dades tenint cura de no facilitar informació excessiva i no pertinent
al cas.

Per això, en funció de quin sigui el tipus de conveni de que es tracti haurem
d’estar al règim de publicació legalment previst, tenint en compte en qualse-
vol cas que l’article 60 de la Llei 30/1992 preveu amb caràcter general la
publicació dels actes administratius quan així ho estableixin les normes regu-
ladores dels procediments o quan raons d’interès públic, apreciades per l’òr-
gan competent, ho aconsellin.

Des del punt de vista de la protecció de dades, la publicació de dades per-
sonals incloses al conveni fora dels supòsits legalment previstos només pot
produir-se amb el consentiment de les persones afectades (article 11 LOPD).

D’acord amb les consideracions fetes en relació amb la consulta formulada
per l’Ajuntament, es fan les següents,

Conclusions

La publicació d’actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament així com dels
convenis a la web municipal que continguin dades de caràcter personal pot
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constituir un tractament de dades i per tant s’ha de sotmetre als principis i
garanties establerts a la LOPD.

El caràcter públic de les sessions del ple no comporta una habilitació per a
la difusió del contingut de les actes de les seves sessions que contingui
dades de caràcter personal.

Les actes són un document municipal i l’accés a les mateixes ha de regir-se
pel règim d’accés a la informació en poder de les administracions públiques.

Amb caràcter general no resulta justificada la difusió a través de la web muni-
cipal del contingut de les actes del ple quan continguin dades que puguin
afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal.

En relació amb la difusió dels convenis que continguin dades de caràcter per-
sonal diferents a les de les persones que el signen, només es pot publicar si
hi ha una cobertura legal específica i sempre que no es pugui assolir la
mateixa finalitat amb una modalitat de publicació més respectuosa amb la
protecció de dades.

Dictamen en relació amb la consulta relativa a la possibilitat de facilitar
la base de dades personals d’un centre cultural

Es rep un escrit adreçat a la directora de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, en el qual es sol·licita el parer de l’Agència en relació amb la possibi-
litat de cedir a la Conselleria d’Educació d’una altra Comunitat Autònoma, la
base de dades de residents en aquesta, associats a un centre cultural català
amb seu en aquella Comunitat Autònoma (en endavant, el Centre), amb l’ob-
jecte de donar difusió del projecte d’un col·legi públic, en el que s’impartiran
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i educació primària en català.

Analitzada la consulta, que s’acompanya de l’escrit de petició d’accés a la
base de dades del Centre per part de la Conselleria d’Educació de l’altra
Comunitat Autònoma, així com de la resta de documentació, en el qual es fa
esment de la petició d’informe a l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet
el dictamen següent:

Dictàmens i consultes

288

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



I

La consulta que es planteja fa referència a una petició que formula la Con-
selleria d’Educació d’una Comunitat Autònoma a un òrgan de l’Administració
autonòmica catalana. En concret, es demana que aquesta faciliti la base de
dades de residents en aquella comunitat, associats al Centre. Pel que fa a la
finalitat d’aquesta cessió o comunicació de dades que es sol·licita o, més
exactament, de la cessió de la base de dades, consisteix en que, des de l’es-
mentada Conselleria d’Educació, es vol donar difusió al projecte que posarà
en funcionament el col·legi públic, en el qual està previst impartir ensenya-
ment de segon cicle d’educació infantil i educació primària en català.

Respecte d’aquesta base de dades que es sol·licita, en l’escrit de l’Adminis-
tració autonòmica catalana que realitza la consulta, donant resposta a la
directora general d’Educació Infantil i Primària de la Comunitat Autònoma,
s’explica que la base de dades en qüestió, que l’Administració autonòmica
catalana utilitza per a les convocatòries d’actes culturals al Centre, és una
base de dades creada a través dels anys, actualitzant i incorporant dades
procedents de fonts públiques i de l’obtenció directa de persones i entitats
per als actes del Centre i de la corresponent Administració pública catalana
competent en la matèria.

Pel que fa a l’esmentat Centre, es tracta d’un centre cultural que va ser creat
per l’Administració autonòmica catalana i que té per objecte principal la difu-
sió de la cultura catalana. La normativa sectorial aplicable el defineix com a
òrgan sense personalitat jurídica, que té per funció la difusió de la cultura
catalana, estructurat en una llibreria i un espai cultural dedicat a la realitza-
ció d’exposicions, conferències, cursos, i altres activitats similars.

Vist que la consulta planteja una cessió d’una base de dades que aparent-
ment conté dades de caràcter personal, ja que es refereix, entre d’altres, a
persones físiques residents en una altra Comunitat autònoma, cal considerar
que aquesta cessió es trobarà subjecta als límits i requisits de la normativa
de protecció de dades, en concret, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD),
segons la qual, és dada de caràcter personal qualsevol informació referent
a persones físiques identificades o identificables (article 3.a) LOPD).
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Per tant, cal analitzar a continuació els termes en què es planteja la cessió
de la base de dades, des de la perspectiva de la normativa de protecció de
dades de caràcter personal.

II

La base de dades a la que sol·licita tenir accés la Conselleria d’Educació de
la Comunitat Autònoma conté dades de caràcter personal, com es dedueix
dels termes de la consulta, atesa la seva finalitat de permetre al Centre posar-
se en contacte amb persones físiques i jurídiques, per a donar determinada
informació, principalment d’organització d’actes culturals. Així, és fàcil deduir
que en la base de dades hi haurà, com a mínim, dades identificatives (noms,
cognoms, adreces, telèfons, etc) que permeten complir amb la finalitat que,
segons la consulta formulada, té l’esmentada base de dades.

Així doncs, a aquesta base de dades li és d’aplicació la LOPD, exclusivament
en relació amb les dades de caràcter personal que s’hi tracten, i per tant cal
tenir en compte els principis i disposicions que es contenen en aquesta
norma; per al cas que es consulta són especialment rellevants els relatius al
principi de qualitat (article 4 LOPD), les disposicions sobre les cessions de
dades (articles 11 i 21 LOPD) i, en general, totes aquelles disposicions que
fan referència als fitxers de titularitat pública.

Atesos els termes en què es formula la consulta, es considera convenient fer
un aclariment de tipus formal, pel que fa a la denominació de base de dades
utilitzada en la consulta. Als efectes de la LOPD, s’utilitza el concepte de fit-
xer de dades de caràcter personal, definit com a qualsevol conjunt organit-
zat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma o la modalitat
de creació, emmagatzematge, organització i accés (article 3.b) LOPD). A
aquests efectes, doncs, la base de dades del Centre, en tant que conté
dades de caràcter personal, i només en relació amb aquest tipus de dades,
podria constituir un fitxer als efectes esmentats.

Qualsevol fitxer de dades de caràcter personal, en el cas que el seu tracta-
ment es produeixi per part de les administracions públiques, ha d’estar creat
per una disposició de caràcter general, en els termes de l’article 20 de la
LOPD, i posteriorment inscrit en el Registre de Protecció de Dades de
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Catalunya, en el cas de fitxers de les Administracions públiques subjectes al
control de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que ens ocupa, la disposició de caràcter general en la qual es regu-
len fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit que ens
ocupa, modifica, entre d’altres, el Fitxer de dades personals i directori de tra-
meses, de l’Administració autonòmica catalana. La finalitat del fitxer és ser
un recull de dades de persones i entitats públiques i privades d’interès per
a l’Administració catalana, així com servir per a la generació de trameses
massives d’informació i de llistats de control. Per la informació que consta en
la disposició de caràcter general citada, no es preveu realitzar cessions de
les dades contingudes en aquest fitxer.

Per la informació de què es disposa, no es pot concloure que aquest sigui el
fitxer de dades a què es refereix la consulta amb la denominació de «base
de dades», tot i la similitud de continguts i finalitats, i no es disposa de sufi-
cient informació per saber si es tracta d’una base de dades de la que seria
responsable l’Administració autonòmica catalana, o el Centre directament, tot
i que sembla més probable la primera opció, és a dir, que es tracti d’un fit-
xer de dades del que és responsable l’Administració catalana, més tenint en
compte que el Centre no té personalitat jurídica. En aquest sentit, la LOPD
considera responsable del fitxer de dades la persona física o jurídica, de
naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideix sobre la
finalitat, el contingut i l’ús del tractament.

En conclusió, si la base de dades sobre la que es consulta coincideix amb el
fitxer de la disposició de caràcter general citada, lògicament caldria tenir en
compte el seu contingut i característiques, descrites en aquesta norma, als
efectes de resoldre la consulta. Sigui com sigui, en el cas que la base de dades
en qüestió no coincideixi amb el fitxer esmentat, es fa avinent la necessitat de
complir amb els termes de l’article 20 de la LOPD, en relació amb la creació i
tractament de fitxers de dades de caràcter personal, com ha quedat apuntat.

III

D’acord amb el principi de qualitat que s’aplica a qualsevol tractament de dades
personals ja sigui públic, com és el cas d’un fitxer de dades que pugui ser titu-
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laritat de l’Administració autonòmica catalana, o més en concret, del Centre,
com privat, les dades de caràcter personal únicament poden tractar-se per a
les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut.

D’acord amb el règim previst a la LOPD per a la cessió de dades en gene-
ral, és necessari comptar amb el consentiment del titular de les dades.
L’article 11.1 de la citada llei, disposa que:

«Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacio-
nades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consen-
timent previ de l’interessat.»

Per tant, amb caràcter general, qualsevol comunicació de dades personals
ha d’ajustar-se a una finalitat legítima, i comptar amb el consentiment de l’a-
fectat o interessat, és a dir, de la persona física titular de les dades objecte
de tractament (article 3.e) LOPD). Aquest consentiment, però, no és neces-
sari en determinats supòsits, entre d’altres, quan la cessió està autoritzada
en una llei (article 11.2 LOPD).

Dins el règim general aplicable a les comunicacions de dades personals,
quan es tracta de cedir dades de fitxers de titularitat pública, com seria el
cas del fitxer objecte de la consulta, a d’altres Administracions públiques, en
aquest cas, la Conselleria d’Educació de la Comunitat autònoma que sol·licita
les dades, es preveu que únicament es puguin realitzar aquestes cessions
sense el consentiment de l’afectat quan és en virtut de la corresponent habi-
litació legal, i sempre que es tracti de l’exercici de competències iguals o
sobre matèries que no siguin diferents (article 21 LOPD).

En aquest cas, l’administració cedent no exerceix competències en l’àmbit
de l’educació infantil i primària, sinó que s’exerceixen les funcions de repre-
sentació i difusió cultural citades en aquest dictamen.

Vistes aquestes funcions, i les funcions que exerceix la Conselleria d’Edu-
cació d’una Comunitat autònoma, és clar que en aquest cas no es donen els
requisits d’identitat de competències o matèries que l’article 21 de la LOPD
exigeix per poder realitzar la cessió de dades sense el consentiment dels titu-
lars de les dades personals.
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Per tant, en aquest cas que se’ns consulta, si no és amb el consentiment previ
de l’afectat o en virtut d’una altra disposició legal que ho habiliti,
l’Administració pública peticionària no podria accedir a aquella informació
que es conté en la base de dades dels residents catalans al territori de l’al-
tra Comunitat Autònoma, de què disposa l’Administració catalana.

IV

En relació amb l’existència d’una possible habilitació en norma amb rang
legal, que possibilitaria la cessió de dades sense el consentiment dels titu-
lars, recordem que en el marc de l’escolarització obligatòria hi ha diversos
processos, com ara el procés d’admissió en el centre, el de seguiment i ava-
luació de l’alumne, i d’altres que tindran relació amb el desenvolupament del
procés escolarització.

En aquest sentit l’article 84.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, en referència a l’admissió d’alumnes en centres escolars públics
i privats concertats, preveu que les Administracions educatives podran
sol·licitar la col·laboració d’altres instàncies administratives per a garantir l’au-
tenticitat de les dades que els interessats i els centres aportin en el procés
d’admissió de l’alumnat. En supòsits com aquest, que estan definits en la
norma sectorial aplicable, es podria valorar si concorre la corresponent habi-
litació legal per procedir a una comunicació de dades per tal de fer efectiva
la col·laboració entre administracions públiques. No obstant això, en aquest
cas la pròpia Llei orgànica 2/2006 situa aquesta col·laboració entre
Administracions públiques quan ja s’ha sol·licitat l’ingrés de l’alumne en el
centre escolar, i per tant aquesta norma tampoc justificaria la utilització i
comunicació de dades en els termes plantejats en la consulta, sense el con-
sentiment dels titulars de les dades, essent a més un fitxer la finalitat del qual
no és l’exercici de competències en l’àmbit de l’educació infantil i primària.

En conclusió, la comunicació de dades d’un fitxer de l’Administració pública
catalana a l’Administració autonòmica d’una altra Comunitat, amb competèn-
cies en l’àmbit d’educació, per tal de donar difusió del nou col·legi públic que
impartirà docència en català, i per tant, amb l’objectiu de fer arribar informa-
ció a famílies que possiblement estiguin interessades en aquest centre, no
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concorda amb les finalitats per a les quals es crea el fitxer sobre el que es
centra la consulta, i més tenint en compte que la cessió es refereix a una
matèria en la qual l’òrgan, en concret, de l’Administració pública catalana que
formula la consulta, no té competències.

V

Cal fer encara altres consideracions, en atenció al que disposa el principi de
qualitat de les dades personals (article 4 LOPD). Qualsevol cessió de dades
ha de circumscriure’s a les dades que són adequades, pertinents i no exces-
sives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes
per a les quals s’han obtingut.

A banda de les consideracions que s’han fet en apartats anteriors d’aquest
dictamen, que porten a no considerar ajustada als paràmetres de l’article 21
LOPD la cessió de dades del fitxer de l’òrgan que formula la consulta en els
termes en què es planteja, a menys que es compti amb consentiment dels
titulars de les dades, cal tenir en compte que la consulta no planteja un accés
a dades concretes, sinó un accés per part de l’Administració pública cessio-
nària a tota la base de dades, sense discriminar les dades que s’hi conte-
nen. Un accés en aquestes condicions tampoc resultaria ajustat al principi
de qualitat, ja que d’entrada aquesta base de dades pot incloure informació
molt diversa, no només sobre persones físiques, única informació sotmesa al
control i protecció de la LOPD, sinó també sobre persones jurídiques, empre-
ses, associacions, etc, informacions que podrien estar protegides per altra
normativa sectorial aplicable.

Atesa la informació de què es disposa en elaborar aquest dictamen, es desco-
neix quina és la informació personal que es conté en la base de dades, amb la
qual cosa no es pot descartar que hi constin dades especialment protegides,
en atenció al que disposa l’article 7 de la LOPD, les quals estan sotmeses a un
règim de protecció específic i reforçat, tot i que aquesta possibilitat resulta
improbable, atesa la finalitat de la base de dades descrita en la consulta.

Aquestes consideracions venen a reforçar el parer principal d’aquest dicta-
men, això és, que la comunicació de dades en els termes en què es planteja
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en la consulta, no s’ajustaria als principis de la normativa aplicable en matè-
ria de protecció de dades.

VI

No es pot deixar de considerar que la funció de difusió de la cultura catalana
que té atribuïda l’Administració pública catalana, en concret, l’òrgan que for-
mula la consulta, no és aliena a la importància de que en un nou centre esco-
lar públic, en una altra Comunitat Autònoma, es pugui impartir docència en
català. En sintonia amb aquesta consideració, és presumible que hi hagi un
interès per part de la comunitat catalana en aquella Comunitat en conèixer
aquesta nova oferta educativa. Per tant, des del punt de vista de la normativa
de protecció de dades, que és el principal objecte d’anàlisi en aquest dicta-
men, no es descarta la possibilitat que l’Administració autonòmica catalana
pugui col·laborar amb la Conselleria d’Educació de la Comunitat Autònoma en
qüestió, sense forçar els límits i requisits del règim general de comunicació de
dades personals, que ja han quedat exposats en aquest dictamen.

En atenció al principi de proporcionalitat, la finalitat de donar informació als
interessats podria comptar amb la participació i col·laboració de l’Adminis-
tració autonòmica catalana, mitjançant altres mecanismes, enlloc de comu-
nicar la base de dades a l’Administració peticionària.

A banda de la possibilitat que l’Administració catalana sol·liciti consentiment
previ als seus associats o persones físiques vinculades que hi puguin estar
interessats, per exemple, aquesta Administració o el propi Centre directa-
ment, poden oferir informació als seus associats o persones físiques vincu-
lades a través de pàgines web o portals d’Internet, taulers d’anuncis, butlle-
tins o altres documents o suports informatius, i en general, a través d’altres
mitjans de difusió sense haver de recórrer a la comunicació d’informacions
de la base de dades objecte de la consulta. Atès que, precisament, la finali-
tat de la base de dades en qüestió és que el Centre pugui fer trameses d’in-
formació relacionada amb la difusió de la cultura catalana, el fet que el propi
Centre posi a disposició dels residents catalans en aquella Comunitat
Autònoma de forma directa, s’ajustaria als paràmetres de la normativa de pro-
tecció de dades.
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Com es desprèn de les consideracions fetes en aquest dictamen, una inter-
pretació extensiva de les finalitats de difusió cultural dels fitxers de l’Adminis-
tració autonòmica catalana o del Centre, que comportés l’habilitació per obte-
nir les dades allà consignades per a un ús relacionat amb la competència
d’educació, de manera que qualsevol promoció d’un servei públic o d’una
activitat d’interès per als ciutadans en general, com sens dubte és l’ensen-
yament públic, hagi de constituir necessàriament un supòsit habilitant de
comunicació de dades d’aquests fitxers, podria comportar una excepció al
règim general indicat de la LOPD, en connexió amb el que disposa l’article
4 de la mateixa llei.

Atenent a les possibilitats d’adreçar-se als ciutadans mitjançant formes menys
intrusives que la utilització inconcreta i genèrica de la base de dades objecte
de la consulta, es respecta aquest principi de proporcionalitat que ha de ser
sempre present en l’exercici dels drets fonamentals, i no es força ni s’amplia
excessivament la finalitat que, segons els termes de la consulta, té la base
de dades en qüestió.

Finalment, sens perjudici d’estudiar les opcions que s’acaben d’apuntar per
tal que l’Administració autonòmica catalana pugui col·laborar en la finalitat
de donar informació als possibles interessats en el nou centre escolar, es
podria valorar la possibilitat que, des de la Comunitat Autònoma que reque-
ria la informació, es pugui sol·licitar o articular un accés a determinades
dades del respectiu padró municipal d’habitants, en el marc del que disposa
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en con-
cret, el seu article 16. En aquest sentit, la informació que podria sol·licitar-
se del padró municipal d’habitants podria fins i tot ser més completa, ade-
quada i pertinent en relació amb la finalitat que es vol aconseguir, ateses les
dades personals que consten en el padró municipal, concretament, el lloc i
la data de naixement dels residents al municipi. En qualsevol cas, la valora-
ció més concreta, des de la perspectiva de la protecció de dades, de la pos-
sibilitat d’accés a les dades del padró municipal, no correspondria a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, atès que es tractaria de dades
que formen part del padró municipal d’habitants de municipis d’una altra
comunitat.
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D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada respecte la possibilitat de facilitar la base de dades personals del
Centre, es fan les següents,

Conclusions

La base de dades objecte de la consulta, en tant que fitxer de dades de
caràcter personal, es troba sotmesa a l’aplicació dels principis i garanties de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i per tant, entre d’altres, la comunicació de dades perso-
nals a tercers ha de complir amb les exigències del règim general establert
als articles 11 i 21 LOPD.

L’Administració autonòmica catalana relacionada amb la consulta no exerceix
competències en l’àmbit de l’educació infantil i primària, sinó de representa-
ció de l’Administració autonòmica catalana i de difusió cultural, com es des-
criu en la normativa sectorial. Per tant, els termes plantejats en la consulta,
no es donen els requisits d’identitat de competències o matèries que l’article
21 de la LOPD exigeix per poder realitzar la cessió de dades sense el con-
sentiment dels titulars de les dades.

Es poden demanar els corresponents consentiments dels titulars de les da-
des personals incloses en la base de dades objecte de la consulta, o bé uti-
litzar altres mecanismes informatius que s’ajusten a la finalitat pròpia de la
base de dades en qüestió, i que no comporten una cessió total o parcial de
les dades contingudes en la base de dades o fitxers de l’Administració auto-
nòmica catalana relacionada amb la consulta.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per una administració
pública respecte a la sol·licitud d’accés a dades personals realitzada
per part d’una universitat en relació amb el desenvolupament
d’un estudi

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una
administració pública, en el qual es sol·licita el parer de l’Agència en relació
amb la sol·licitud d’accés a determinades dades personals formulada per una
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universitat a aquesta administració, i relacionat amb el desenvolupament d’un
estudi científic i estadístic.

En data de 14 d’octubre de 2005, l’Administració pública va formular consulta
a l’Agència Catalana de Protecció de Dades en relació amb el tractament de
dades personals de l’alumnat i del professorat de les universitats catalanes
que implicava el desenvolupament d’un estudi científic i estadístic.

Aquest Projecte fou creat el juny de 2001, com a programa de recerca inter-
disciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya i el seu desenvolu-
pament va ser encomanat a investigadors d’un grup de recerca d’una univer-
sitat; l’estudi té per fi estudiar en profunditat la implantació i els usos d’Internet
a Catalunya i consta de diferents mòduls, entre els quals, persegueix l’anà-
lisi dels usos d’Internet a les universitats catalanes.

La consulta formulada va ser resolta per mitjà de dictamen de la Directora de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en el qual s’analitzaren els fluxos
informatius necessaris per a la realització de l’estudi i en concret, quines
dades personals havien de ser tractades per a la realització d’una enquesta
sobre els usos d’Internet sobre una mostra de la comunitat d’alumnes i de
professorat de les universitats catalanes, determinant-se que serien tractades
únicament les dades personals referides als números dels documents d’iden-
titat, per poder realitzar la mostra, i les adreces de correu electrònic, per
poder trametre l’enquesta.

En aquest mateix dictamen també es determinà, d’una banda, que la comu-
nicació o cessió d’aquestes dades per part de les universitats catalanes a
l’Administració que realitza la consulta (en endavant, l’Administració), no
requeria el consentiment dels interessats, atès que la cessió es produïa
entre administracions públiques i tenia com a objecte el tractament poste-
rior d’aquestes dades amb finalitats científiques i estadístiques, d’acord
amb l’article 11.2 e) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i, d’altra
banda, que el grup de recerca de la Universitat, en la mesura que se li
encomanà la realització i execució pràctica de l’estudi per part de
l’Administració, podia actuar com a encarregat del tractament, d’acord amb
l’article 12 LOPD.
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Analitzada la consulta, la documentació que l’acompanya i la normativa vi-
gent aplicable, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen
següent:

I

En primer terme, cal analitzar si en la consulta que ara es formula es poden
fer extensibles les consideracions que en el seu moment es varen fer en el
Dictamen emès per la Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
en data de 29 de novembre de 2005, al qual hem fet referència en els ante-
cedents d’aquest dictamen.

En aquell cas, es sol·licitava el parer de l’Agència en relació amb el tracta-
ment de dades personals de l’alumnat i del professorat de les universitats
catalanes per tal de dur a terme el desenvolupament d’un estudi científic i
estadístic, en concret, la realització d’una enquesta sobre els usos d’Internet.

L’Agència, un cop analitzats els fluxos d’informació necessaris per a la seva
realització, determinà que el tractament de dades personals d’alumnes i pro-
fessors, per tal de realitzar el programa de recerca era legítim d’acord amb
el principi de qualitat de les dades (article 4.1 LOPD) i el de compatibilitat de
les finalitats científiques i estadístiques (article 4.2 LOPD), atès que segons
s’indicava en la documentació que acompanyava la consulta estava degu-
dament habilitat pel Govern de la Generalitat per al desenvolupament d’a-
quest estudi, tenint en compte, alhora, les competències de l’admin que la
llei li atribueix.

En aquest sentit, les dades personals que podien ser tractades per a la rea-
lització del projecte de recerca eren únicament les corresponents als núme-
ros del document d’identitat (per a realitzar la mostra) i les adreces de correu
electrònic (per trametre l’enquesta) dels alumnes i professors de les univer-
sitats catalanes, atès que es considerà que aquestes dades eren adequades
i no excessives, d’acord amb el mateix principi de qualitat, atenent a la fina-
litat a la qual es volien destinar.

Per tal de dur a terme la tramesa de l’enquesta a la mostra d’alumnes i pro-
fessors realitzada, així com per a poder tractar la informació que se’n deri-
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vés, l’Administració va encomanar la seva realització i l’execució pràctica de
l’estudi, al grup de recerca, de manera que aquest grup podia actuar, a efec-
tes de protecció de dades personals, com a encarregat del tractament d’a-
cord amb l’article 12 LOPD, en tant que tractaria les dades per compte de
l’Administració.

Per aquest motiu, el desembre de 2005 es va signar el Conveni entre l’Admi-
nistració i la universitat per mitjà del qual s’establien les condicions per a la
utilització de dades de caràcter personal per al desenvolupament de l’estudi.

En canvi, la consulta que ara es planteja no parteix del mateix supòsit de fet.
En aquest cas, és el grup de recerca qui sol·licita a l’Administració l’accés a
determinades dades personals dels alumnes que varen respondre a l’en-
questa que es va enviar en la fase de desenvolupament de l’estudi per tal d’a-
nalitzar les relacions entre els usos actuals d’Internet, especialment en el marc
de la vida acadèmica, i el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris
catalans, a fi de proposar un model de relacions causals que representi ade-
quadament els efectes dels usos de les TIC sobre els resultats en els estudis.

Per tant, amb independència que el grup de recerca consideri que aquest
nou estudi és una continuació del desenvolupament de l’estudi anterior, pel
que es desprèn del text de la consulta no estem parlant d’un estudi realitzat
per part del grup de recerca com a conseqüència d’un encàrrec fet per
l’Administració, sinó de la voluntat del propi grup de recerca de dur a terme
aquest estudi, com a ampliació del ja realitzat, per al qual caldrà el tracta-
ment d’unes dades personals diferents a les que foren tractades amb ante-
rioritat (fet que es desprèn del text de la consulta tramesa quan
l’Administració considera «finalitzada la recerca encomanada»).

Per tal de constatar que no es tracta del mateix supòsit, és necessari escla-
rir la diferència entre el concepte de responsable del tractament i el d’enca-
rregat del tractament, en els termes previstos per la normativa en protecció
de dades.

Així, mentre que per responsable del tractament s’entén la persona física o jurí-
dica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideix
sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament, tot i no realitzar-lo material-
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ment (articles 3 d) LOPD i 5.1 q) del Reial decret 1720/2007, de 21 de des-
embre, pel qual s’aprova el RLOPD), per encarregat del tractament s’entén la
persona física o jurídica, pública o privada, l’autoritat pública, el servei o qual-
sevol altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracta dades perso-
nals per compte del responsable del tractament, com a conseqüència de l’e-
xistència d’una relació jurídica que els vincula i delimita l’àmbit de la seva
actuació per a la prestació d’un servei (articles 3 g) LOPD i 5.1 i) RLOPD).

D’acord amb aquestes definicions, mentre que en la consulta que va ser
resolta amb el Dictamen emès en data de 29 de novembre de 2005, el grup
de recerca era considerat encarregat del tractament, en la mesura que tenia
accés i tractava dades personals per compte de l’Administració, en la con-
sulta que ara es dictamina, el grup de recerca es configura i actua, en rela-
ció amb el tractament de les dades personals necessàries per dur a terme
aquesta nova fase d’estudi, com a responsable del tractament, atès que és
el propi grup i no l’Administració qui decideix sobre la finalitat, el contingut i
l’ús d’aquest nou tractament.

En conseqüència, atès que no s’està analitzant el mateix supòsit de fet que
en la consulta plantejada l’any 2005, no es poden fer extensibles a aquest
cas les consideracions fetes en el Dictamen emès en data de 29 de novem-
bre de 2005 per la Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

II

D’acord amb el fonament jurídic anterior, és pertinent analitzar el flux d’infor-
mació que té lloc entre l’Administració i el grup de recerca per tal de dur a
terme la realització de l’anàlisi de les relacions existents entre els usos actuals
d’Internet, especialment en el marc de la vida acadèmica, i el rendiment aca-
dèmic dels estudiants universitats catalans, a fi de proposar un model de rela-
cions causals que representi adequadament els efectes dels usos de les TIC
sobre els resultats obtinguts en els estudis, tal i com es desprèn de la sol·lici-
tud d’accés formulada pel grup a l’Administració.

Per tal de dur a terme aquest anàlisi, el grup de recerca disposa de les dades
que han obtingut a partir de la realització de l’enquesta en línia que es va pas-

Dictàmens i consultes

301

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



sar a la comunitat universitària catalana (28.942 estudiants), així com de les
dades que la pròpia Administració els hi va proporcionar en el període de
desenvolupament de l’estudi anterior, és a dir, les dades personals referides
als números dels documents d’identitat, per poder realitzar la mostra, i les
adreces de correu electrònic, per poder trametre l’enquesta.

Tot i això, el grup de recerca manté que per realitzar aquesta complementa-
ció de l’estudi ja fet i per tal de garantir la fiabilitat de la base de dades inte-
grada, cal completar les dades corresponents a rendiments que ja foren sub-
ministrades per l’Administració per dur a terme la segona fase del Projecte
de recerca amb les dades dels estudiants que han respost l’enquesta en línia.
En concret, es tracta d’un seguit de variables referides a les matrícules i a les
proves d’accés a la universitat dels estudiants com ara, entre d’altres, els
nivells d’idiomes i de coneixements informàtics, els estudis cursats anterior-
ment, les dades d’identificació i de l’entorn familiar, etc.

Aquestes dades personals estan inserides en les bases de dades de l’Admi-
nistració per tal de poder gestionar els processos de preinscripció universi-
tària, competència que té assumida.

Per tant, cal analitzar la legitimitat del tractament que cal dur a terme per rea-
litzar aquest nou estudi per part del grup de recerca.

El principi informador que defineix tot el règim de protecció de les dades per-
sonals exigeix que les dades de caràcter personal només es poden recollir,
així com sotmetre-les a un tractament, quan siguin adequades, pertinents i
no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i
legítimes per a les quals s’han obtingut, d’acord amb l’article 4.1 de la LOPD.

L’apartat segon del mateix article disposa que les dades de caràcter perso-
nal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles
amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides. I expressament
estableix que no es considera incompatible el tractament posterior de les
dades amb finalitats històriques, científiques o estadístiques.

Així mateix, l’article 9 RLOPD disposa que, per a la determinació d’aques-
tes finalitats cal atendre a la legislació que en cada cas resulti aplicable i,
en particular, a les previsions de la Llei 12/1989, de 2 de maig, reguladora

Dictàmens i consultes

302

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



de la funció estadística pública, la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni
històric espanyol i la Llei 13/1986, de 14 d’abril de foment i coordinació gene-
ral de la investigació científica i tècnica, i les seves respectives disposicions
de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en aquestes matè-
ries.

Per tant, per tal de determinar si es tracta d’un estudi amb finalitat estadís-
tica cal acudir a la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya
2006-2009, la qual regula l’instrument d’ordenació i planificació de l’estadís-
tica d’interès de la Generalitat, en els termes establerts per la Llei 23/1998,
de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Aquesta llei preveu, dins de l’eix estratègic «comptes i macromagnituds eco-
nòmiques» (repte informacional i instrumental) a assolir durant el període de
vigència del Pla, un objectiu general referit a la Societat de la Informació, el
qual es configura com la constitució d’un sistema integral d’estadístiques i
d’indicadors sobre l’evolució de la societat de la informació i sobre l’impacte
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, iden-
tificant el grau de penetració, hàbits o usos pels ciutadans i les institucions,
el nivell d’infraestructures en aquest àmbit, els efectes econòmics o socials i
la incidència de la fractura social (article 8 h.).

De fet, en la relació d’activitats estadístiques identificades de forma norma-
litzada, segons l’objectiu que es desplega, el Pla estableix la realització per
part de l’Administració de «l’estadística de l’ensenyament universitari, consis-
tent en l’obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i ads-
crits de les universitats catalanes a partir de la informació de caràcter admi-
nistratiu subministrada per les universitats catalanes. S’hi inclouen també
dades sobre les infraestructures i els usos de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC)».

Dins d’aquest objectiu general s’inseria la finalitat perseguida amb el tracta-
ment de les dades personals referides als números dels documents d’identi-
tats i a les adreces de correu electrònic de l’alumnat i el professorat de les
universitats catalanes, per tal de dur a terme el desenvolupament de l’estudi
ja fet, estudi del qual era responsable l’Administració i que va encarregar en
el seu moment al grup de recerca de la universitat.
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En canvi, ara en la consulta es planteja la realització d’un nou estudi del grup
de recerca en què, per al compliment de la finalitat descrita, és necessari el
tractament d’unes dades personals diferents i qui es configura com a respon-
sable d’aquest tractament és el propi grup de recerca. I a més a més, les
dades personals sol·licitades en aquest cas ja no es limiten a les infraestruc-
tures i als usos de les TIC, tal i com exigeix el Pla estadístic, sinó, entre d’al-
tres, als nivells d’idiomes i de coneixements informàtics, als estudis cursats
anteriorment, a les dades d’identificació i de l’entorn familiar dels alumnes, etc.

Per tant, si bé el tractament de dades personals que es va analitzar per mitjà
del Dictamen de data 29 de novembre de 2005 estava legitimat a partir del
Pla estadístic, atès que era necessari per a la realització de la investigació
puntual per estudiar la implantació i els usos d’Internet en el sistema univer-
sitari català, no es pot arribar a la mateixa conclusió en aquest cas, atès que
no hi ha cap previsió al respecte dins del Pla estadístic de Catalunya 2006-
2009.

III

L’article 9 RLOPD disposa que, per a la determinació de la finalitat científica
d’un estudi cal atendre a la legislació que en cada cas resulti aplicable i, en
particular, a les previsions de la Llei 13/1986, de 14 d’abril de foment i coor-
dinació general de la investigació científica i tècnica, i les seves respectives
disposicions de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en
aquesta matèria.

Establert això, és necessari analitzar si aquest cas concret pot encabir-se
dins d’un tractament de dades personals amb finalitat científica. Atès que
dins del concepte «científic» es pot incloure una gran varietat de tractaments
de dades personals amb una especialitat científica, és necessari que la seva
interpretació es realitzi partint de la seva subordinació al principi de qualitat
de les dades establert per la LOPD, tenint en compte que s’entén per inves-
tigació científica aquella que és duta a terme per investigadors i que perse-
gueix un objectiu científic valent-se del mètode científic per analitzar un feno-
men en concret, en aquest cas, la relació existent entre l’ús d’Internet pels
estudiants universitaris i el seu rendiment acadèmic.
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En aquest sentit, la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació gene-
ral de la investigació científica i tècnica disposa l’elaboració del Pla Nacional
d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic com a instrument de
programació amb què compta el sistema espanyol de ciència i tecnologia i
en el qual s’estableixen els objectius i prioritats de la política d’investigació,
desenvolupament i innovació a mitjà termini (article 2).

Aquest Pla Nacional, aprovat pel Consell de Ministres el 14 de setembre de
2007, estableix, en l’apartat 4, com a agents del sistema espanyol de cièn-
cia i tecnologia, d’una banda, les universitats públiques, els seus departa-
ments i instituts universitaris, en atenció a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’Universitats (i la reforma d’abril de 2007), així com les universi-
tats privades amb capacitat i activitat demostrada en accions d’investigació
i desenvolupament tecnològic i, d’altra banda, els centres públics i privats
amb personalitat jurídica pròpia amb capacitat i activitat investigadora
demostrada, entre d’altres.

Així mateix, dins de les quatre àrees en les que cal actuar, el Pla Nacional
preveu la realització de 5 accions estratègiques en matèria de investigació i
desenvolupament, entre les quals es troba la de «Telecomunicacions i Socie-
tat de la Informació», amb un objectiu clar en matèria d’educació.

En l’àmbit autonòmic català, l’article 158 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol) estableix que correspon a la
Generalitat, en matèria d’investigació científica i tècnica, la competència
exclusiva, entre d’altres, per l’establiment de línies pròpies d’investigació i l’or-
ganització, règim de funcionament, control, seguiment i acreditació dels cen-
tres i estructures establerts a Catalunya.

Tot i no disposar per ara d’una llei de foment de la investigació científica cata-
lana, el Ple del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica (en endavant, CIRIT), òrgan col·legiat de coordinació i de plani-
ficació de competències en matèria de política científica i d’innovació tecno-
lògica a Catalunya, d’acord amb el Decret 200/2007, de 10 de setembre, i
amb les disposicions de la Llei catalana d’universitats (article 21.2 de la Llei
1/2003, de 19 de febrer) va aprovar en data de 28 de desembre de 2004, el
Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, 2005-2008 (en endavant, PRI) com
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a instrument principal per impulsar d’una manera conjunta i coherent els dife-
rents elements que configuren el sistema de ciència, tecnologia i empresa o
sistema de recerca i innovació.

Dins d’aquest objectiu general s’insereixen deu objectius específics a des-
envolupar amb el PRI, entre els quals, destaca la consolidació del model de
recerca dut a terme a Catalunya, amb un programa específic de suport a la
recerca i un altre dirigit als centres i a les infraestructures de recerca catala-
nes per impulsar la recerca en àrees prioritàries i amb molt d’interès per a
Catalunya (punts 4.1.1 i 4.1.3 del PRI, respectivament). Pel que fa a les línies
prioritàries en àmbits de recerca (apartat 5 del PRI), cal destacar la referida
a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

Així mateix, el PRI configura les universitats catalanes com els principals
agents executors de la recerca a Catalunya, atès que impulsen l’avenç del
coneixement mitjançant la formació investigadora, la recerca i la innovació
tecnològica, principalment per mitjà dels grups de recerca i els centres de
recerca propis.

En aquest sentit, es fa avinent que el grup de recerca que vol dur a terme
l’estudi que en aquesta consulta es planteja s’insereix dins d’un institut de
recerca de la universitat, el qual es centra en l’activitat de recerca i d’anàlisi
interdisciplinària de la Societat de la Informació.

D’altra banda, tant la Llei d’Universitats estatal (Llei orgànica 6/2001), com la
Llei catalana d’universitats(Llei 1/2003), estableixen l’activitat de recerca i
investigació com a funció essencial de les universitats (articles 39 i 21, res-
pectivament). Així mateix, disposen que aquesta es durà a terme, principal-
ment, en grups de recerca i instituts universitaris de recerca (articles 40.2 i
22, respectivament), així com que el Govern de la Generalitat ha d’estimular
la recerca universitària, en el marc de plans de recerca i desenvolupament
pluriennals i mitjançant programes i les actuacions que li siguin aplicables
(article 21.2 Llei 1/2003), és a dir, a través del PRI ja esmentat.

Atesa la normativa aplicable a aquest supòsit, la configuració de l’institut de
recerca esmentat com a instrument d’impuls de la recerca i innovació de la
universitat i la finalitat pretesa amb la realització d’aquest estudi (l’anàlisi de
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les relacions existents entre els usos actuals d’Internet, especialment en el
marc de la vida acadèmica, i el rendiment acadèmic dels estudiants univer-
sitats catalans, a fi de proposar un model de relacions causals que representi
adequadament els efectes dels usos de les TIC sobre els resultats obtinguts
en els estudis), pot concloure’s que l’estudi pretès parteix d’una finalitat de
caire científic, sempre que la investigació compleixi amb els requisits de pla-
nificació, originalitat, objectivitat, verificació, mostreig rigorós i d’utilització
d’instruments de recol·lecció de dades que responguin a criteris de validesa
i fiabilitat, que estableix la metodologia científica.

IV

Establerta la finalitat científica de l’estudi, cal analitzar si la comunicació de
les dades personals sol·licitades pel grup de recerca és possible d’acord
amb la normativa en protecció de dades de caràcter personal.

La LOPD disposa a l’article 3 i) que qualsevol revelació de dades efectuada
a una persona diferent de l’interessat és una cessió o comunicació i, per tant,
resta regulada en l’article 11 de la LOPD amb caràcter general.

L’accés a les dades personals dels alumnes que l’Administració té a la seva
base de dades per tal de gestionar la preinscripció universitària per part d’un
tercer, el grup de recerca, queda comprès en el concepte de cessió de dades
de caràcter personal i, per tant, sotmès a les previsions legals establertes per
a la cessió de dades en la LOPD, en concret, els articles 11 i 21, en concor-
dança amb l’article 10 del RLOPD.

L’article 11.1 de la LOPD disposa, com a regla general que:

«Les dades de caràcter personal objecte de tractament només podran ser
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacio-
nades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ con-
sentiment de l’interessat.»

Aquest mateix article però, en el seu apartat segon, estableix determinades
excepcions a aquesta regla general, entre les quals trobem la legitimat de les
cessions quan aquestes es produeixin entre administracions públiques i tingui
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com a objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques,
estadístiques o científiques (article 11.2 e) LOPD i article 10.4 c) RLOPD).

Aquestes previsions s’han de posar en relació amb l’article 21 de la LOPD,
el qual disposa que la comunicació de dades entre administracions públi-
ques, en aquest cas entre l’Administració i la universitat, és possible quan tin-
gui com a objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històri-
ques, estadístiques i científiques.

Per tant, ateses les consideracions fetes en el punt anterior d’aquest dicta-
men, en què s’analitza la naturalesa científica de l’estudi, es pot concloure
que, en la mesura que aquestes dades personals es consideren necessàries,
adequades i no excessives per al compliment de la finalitat perseguida en
aquest estudi, la qual es concreta en la determinació de la possible relació
existent entre l’ús d’Internet per part de l’alumnat i el seu rendiment acadè-
mic, per tal de proposar un model de relacions causals que representi ade-
quadament els efectes dels usos de les TIC sobre els resultats en els estu-
dis i en l’elaboració de perfils d’usuaris rellevants, finalitat inserida en la
realització d’un estudi de caire científic, en la comunicació d’aquestes dades
per part de l’Administració al grup de recerca, a fi que aquest les tracti per
a la realització de l’estudi, no és necessari sol·licitar el consentiment previ de
tots els afectats, un cop precisada la seva finalitat científica, donant d’aquesta
manera compliment al principi de qualitat de les dades i a la compatibilitat
de la finalitat que en aquest supòsit es cenyirà a la realització de la investi-
gació puntual per estudiar la relació existent entre l’ús d’Internet pels estu-
diants universitaris i el seu rendiment acadèmic.

Encara en relació amb la cessió d’aquestes dades personals i pel que fa a
la seva possible comunicació anonimitzada, sembla deduir-se de la finalitat
pretesa pel grup de recerca, que la realització de l’estudi no resulta possible
amb dades anonimitzades, és a dir, sense permetre identificar les persones
titulars d’aquestes dades. No obstant això, es fa avinent que un cop fet l’a-
nàlisi de la informació obtinguda, el tractament final de les dades personals
objecte d’estudi hauria d’ésser únicament amb dades de caràcter global i
resultats agregats, sense contenir conseqüentment dades individualitzades
o personalitzades de les persones que hagin participat en l’estudi.
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V

Finalment, cal tenir en compte que en el tractament de les dades personals
objecte de l’estudi, així com en la publicació final dels resultats obtinguts s’ha
de respectar el deure de secret que estableix l’article 10 de la LOPD per part
del grup de recerca de la UOC. Aquest article disposa que qui intervingui en
qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal està obligat al
secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les.

Un cop finalitzat l’estudi, les dades personals que hagin estat comunicades
per part de l’Administració al grup de recerca per a la seva realització, hau-
ran de ser destruïdes. D’aquesta manera es donaria compliment a l’obliga-
ció que imposa l’article 4.5 de la LOPD de no conservar les dades de manera
que permetin identificar l’interessat durant un període superior al necessari
per atendre les finalitats, per a les quals, les dades personals han estat reco-
llides i tractades.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, en relació amb la consulta
plantejada per l’administració pública, es fan les següents,

Conclusions

Les consideracions fetes en el Dictamen emès per la Directora de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades en data de 29 de novembre de 2005, en rela-
ció amb la consulta que es va formular respecte al desenvolupament d’un
projecte de recerca, no poden fer-se extensibles a la consulta ara formulada,
atès que parteixen de supòsits de fet diferents.

El tractament de les dades personals dels alumnes que varen respondre a
l’enquesta que es va enviar en la fase de desenvolupament d’aquest projecte
de recerca per a la realització d’un estudi amb la finalitat d’analitzar les rela-
cions entre els usos actuals d’Internet, especialment en el marc de la vida
acadèmica, i el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris catalans, a
fi de proposar un model de relacions causals que representi adequadament
els efectes dels usos de les TIC sobre els resultats en els estudis, és legítim
d’acord amb el principi de qualitat de les dades i el de compatibilitat de la
finalitat científica establerts a l’article 4 de la LOPD.
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La cessió de determinades dades personals dels alumnes per part de l’Admi-
nistració al grup de recerca per a la realització d’aquest estudi, no requereix
el consentiment del titular de les dades, atès que es produeix entre adminis-
tracions públiques i té com a objecte el seu tractament posterior amb finali-
tat de caire científic, en els termes previstos pels articles 11.2 e) i 21 de la
LOPD.

Tot i que, en aquest cas, l’anonimització de les dades cedides per l’Adminis-
tració no sembla possible en atenció a la finalitat perseguida amb l’estudi, un
cop fet l’anàlisi de la informació obtinguda, el tractament final de les dades
personals objecte de l’estudi serà únicament amb dades de caràcter global
i resultats agregats, sense contenir conseqüentment dades individualitzades
o personalitzades de les persones que hagin participat.

Durant la realització de l’estudi, així com en la publicació final dels resultats
obtinguts, sempre que es tractin dades personals, el grup de recerca ha de
respectar el deure de secret que estableix l’article 10 de la LOPD.

La finalització de l’estudi ha de comportar necessàriament la destrucció de
les dades personals de les persones interessades.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un Ajuntament
respecte l’accés d’un regidor de l’Ajuntament a determinades dades
personals dels treballadors del consistori

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcalde d’un Ajuntament, en el qual es sol·licita el parer de l’Agència en
relació amb la comunicació de determinades dades personals del perso-
nal de plantilla fixa i temporal a un regidor de l’Ajuntament, i al conflicte que
es produeix entre la intimitat de les persones afectades i el dret a la infor-
mació i control de l’actuació del govern que tenen els membres del con-
sistori.

Analitzada la consulta, la documentació que l’acompanya 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 el regidor de l’Ajuntament té dret a accedir a les
dades personals referides al nom, cognom, antiguitat i categoria professio-
nal del personal de plantilla fixa, així com a la mateixa relació de dades del
personal de contracte de treball temporal, incloent-hi, la data de finalització
del contracte. Així mateix, l’Ajuntament manifesta que li ha estat lliurat al regi-
dor un annex del personal del consistori i de la plantilla de personal que s’a-
prova juntament amb el pressupost municipal, junt amb una relació amb els
llocs de treball, però sense identificar als treballadors municipals ni la seva
antiguitat.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de ca-
ràcter personal (en endavant, LOPD) defineix en el seu article 3 a) les dades
de caràcter personal com «qualsevol informació referent a persones físiques
identificades o identificables».

Les dades descrites en la consulta que es planteja —nom, cognom, antigui-
tat i categoria professional— són a tots els efectes dades personals, atès que
permeten realitzar aquesta identificació de persones físiques concretes i, per
tant es troben protegides per la normativa de protecció de dades de caràc-
ter personal.

Cal tenir en compte que el mateix article 3 LOPD, apartat c), 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, així com les cessions de dades que derivin
de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències. En conse-
qüència, qualsevol tractament de dades de caràcter personal, incloent la
comunicació de dades que es faci per part de l’Ajuntament, en tant que res-
ponsable de determinats fitxers o tractaments, resta sotmès als principis i dis-
posicions que es contenen en la normativa de protecció de dades.

II

En relació a la qüestió principal que és plantejada en aquesta consulta, la
comunicació de determinades dades referides al personal que treballa a
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l’Ajuntament per part d’aquest mateix al regidor que ha sol·licitat prèviament
el seu accés, cal tenir present que la LOPD defineix com cessió o comunica-
ció de dades, qualsevol revelació de dades efectuada a una persona dife-
rent de l’interessat (article 3.i) LOPD).

La comunicació de dades de caràcter personal resta sotmesa al règim gene-
ral aplicable que es preveu en els articles 11 i 21 de la LOPD. Amb caràcter
general, i seguint la definició àmplia de la comunicació de dades prevista en
la LOPD, l’ús pels propis òrgans i serveis d’un ajuntament o, en aquest cas,
pel regidor, es podria considerar que consisteix en un accés a dades de
caràcter personal de tercers diferents de l’interessat.

No obstant això, en el cas que ens ocupa, cal tenir en compte que l’arti-
cle 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
correspon a l’Ajuntament, el qual està integrat per l’alcalde i els regidors.
D’aquesta manera, atès que el regidor forma part integrant de l’Ajuntament,
no estaríem pròpiament davant d’un tercer aliè a la relació entre l’interessat,
és a dir, la persona física titular de les dades, segons l’article 3 e) de la LOPD,
i el propi Ajuntament. L’accés que realitza el 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 estem davant d’una comunica-
ció de dades sotmesa al règim general previst en els articles 11 i 21 de la
LOPD, òbviament l’accés a la informació, sempre que aquesta informació
contingui dades de caràcter personal, estarà condicionat al compliment dels
principis i obligacions que es desprenen de la LOPD, entre d’altres, com veu-
rem, 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 con-
sistori, en el marc de l’organització del govern i l’administració municipal. En
concret, segons disposa la LRBRL, els membres de les Corporacions locals
exerceixen una sèrie de funcions en base a 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 ss. de la LRBRL), així com funcions de control de les
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activitats de l’Ajuntament, en relació amb les quals tenen reconegut un dret
d’accés a determinada informació. En el mateix sentit, els articles concor-
dants 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, en l’article 77.1, que:

«Tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir de
l’Alcalde o President o de la Comissió de Govern els antecedents, dades o
informacions en poder dels serveis de la Corporació que resultin precisos per
al desenvolupament de la seva funció.»

Per altra banda aquest dret cal connectar-lo amb les funcions que la prò-
pia legislació de règim local atribueix als regidors, en especial en aquest
cas, 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 es trobin
en l’equip de govern o bé en l’oposició, es desenvolupa en l’article 164 del
Decret legislatiu 2/2003, citat, en relació amb el dret d’informació dels regi-
dors, el qual, alhora, reconeix també el dret a obtenir còpia de la documen-
tació a la qual hi tenen accés:

«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 comis-
sió de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions
que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per
al desenvolupament de llur 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 assumptes
propis de llur responsabilitat.

»b) Es tracti d’assumptes 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.
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»164.3 En els altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén com a accep-
tada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en
el termini 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 sens perjudici de l’o-
bligació de facilitar a tots els membres de la corporació la documen-
tació íntegra de tots els assumptes 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 assumpte inclòs per declaració d’ur-
gència, s’haurà de distribuir, com a mínim, la documentació indis-
pensable per poder tenir coneixement dels aspectes essencials de
la qüestió sotmesa a debat.

»164.5 Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la docu-
mentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en for-
mat paper o bé en el suport tècnic que permeti d’accedir a la infor-
mació requerida.

»164.6 Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat
de la informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de
publicar-ho pot perjudicar els interessos de l’ens local o de tercers.»

L’apartat 3 d’aquest article especifica els límits de l’accés a la informació en
els quals s’haurà de fonamentar la resolució denegatòria. En concret, als
efectes que ens ocupen, la possible vulneració dels drets configurats en l’ar-
ticle 18.1 de la Constitució.

També cabria considerar la possibilitat de tenir en compte altres límits, com
pot ser el propi 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
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tant, quan hi ha un ús desmesurat o un abús de dret en la petició formulada
(sobre aquesta qüestió es citen, entre d’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 haurà de fer-se a través de
resolució o acord motivat (article 14.3). També es preveu en aquests articles
la manera com haurà de produir-se la sol·licitud de la informació, així com les
particularitats per a l’exercici de la consulta. També s’inclouen determinats
supòsits en què la informació s’ha de donar de forma obligatòria als regidors,
sense necessitat de que aquests acreditin estar autoritzats (article 15).

Per tant, atès que el regidor té atribuïda per llei la facultat de consultar deter-
minada documentació —i obtenir-ne còpia— de què disposa l’Ajuntament,
únicament per a l’exercici de les funcions que li corresponguin, es pot adme-
tre un accés a favor del regidor del Consistori a la informació relativa, en
aquest cas, a la relació del personal de plantilla fixa i del contractat tempo-
ralment per l’Ajuntament, informació que conté dades de caràcter personal.

Ara bé, cal tenir en compte que aquest accés estarà sotmès a determinades
condicions, previstes en el Decret legislatiu 2/2003, i en el Reial decret
2568/1986, ambdós esmentats, i també derivades de l’aplicació dels princi-
pis de la normativa de protecció de dades, com es concretarà a continuació.

III

La normativa de protecció de dades habilita l’accés del regidor a les dades
de caràcter personal incloses en el conjunt de la informació sol·licitada, sense
consentiment dels titulars de les dades, quan l’accés sigui necessari per al
desenvolupament de les funcions de control de les activitats de la Corporació
municipal, en els termes previstos en la LRBRL, és a dir, quan l’accés res-
pongui a l’exercici d’una finalitat legítima, ja que les dades personals només
es poden utilitzar per al compliment d’una finalitat concreta, prevista en norma
amb rang de llei.
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Aquesta és una exigència del principi de qualitat, definit en 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 seran tractades
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
cab exigir, per accedir a la informació per part dels regidors, que aquests hagin
d’explicar o fonamentar 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 els correspon el control i fiscalització dels òrgans de
govern de la corporació, tal i com s’explicita en l’article 22.2.a) de la LRBRL.

No obstant això, des de la perspectiva de la protecció de dades, com veu-
rem, és necessari que l’Ajuntament realitzi una ponderació per exigència del
principi de qualitat de les dades abans de comunicar-les (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 circums-
criure la comunicació de dades al marc d’una finalitat legítima, seria conve-
nient que el regidor, en fer la sol·licitud d’accés a informació que contingui
dades de caràcter personal, concretés en relació amb quina de les funcions
que li atribueix la legislació sol·licita aquest accés. Aquesta concreció per
part del regidor facilitarà la ponderació que l’Ajuntament, en tant que respon-
sable dels fitxers o tractaments de les dades de caràcter personal objecte
de la consulta, ha de realitzar per valorar la pertinença de l’accés a les dades,
en base al principi de qualitat.

Pel que sembla desprendre’s del text de la consulta i tenint en compte que
les dades a les quals sol·licita accedir el regidor fan referència a la plantilla
de l’Ajuntament, és probable que la finalitat per a la qual sol·licita aquest
accés d’informació es fonamenti en la funció de control de la política de per-
sonal que s’està duent a terme en el consistori, finalitat que pot enquadrar-
se dins de la funció de control i fiscalització de l’actuació dels òrgans de
govern que la LRBRL atribueix als regidors expressament (article 22.2 a.).

Es fa avinent, que si la finalitat pretesa pel regidor amb l’accés a aquestes
dades és la de control i fiscalització de la despesa duta a terme pel l’Ajun-
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tament en relació amb la contractació del personal, amb les dades que figu-
ren en la relació de llocs de treball i el pressupost que l’Ajuntament ha posat
a disposició del regidor seria suficient per complir amb aquesta finalitat.

Aquest principi de qualitat, a més d’exigir que l’accés es produeixi en el marc
d’una finalitat legítima, determinada i explícita (en aquest cas, del desenvo-
lupament de la funció de control que la llei atribueix al regidor), també dis-
posa que les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser
tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades,
pertinents i no excessives en relació amb la finalitat en qüestió.

Per tant, correspon analitzar si cadascuna de les dades personals sol·licita-
des pel regidor es consideren adequades, pertinents i no excessives en rela-
ció amb la possible finalitat de control de la política de personal dels òrgans
de govern municipals que li correspon exercir per llei.

IV

En primer terme, es fa avinent que la resposta que es doni en aquest dicta-
men s’ha d’interpretar tenint en compte que es desconeix el motiu en concret
per al qual el regidor demana l’accés a dades del personal de l’Ajuntament.
En cas que es concretés més la finalitat podria fer-se una ponderació més
adequada.

Les dades a les qual el regidor sol·licita l’accés són: el nom i cognoms, l’an-
tiguitat i la categoria professional del personal de plantilla fixa i del contrac-
tat temporalment per l’Ajuntament, si bé del darrer també sol·licita la data de
finalització del contracte. D’altra banda, cal tenir en compte que l’Ajuntament
ja ha facilitat al regidor una còpia del pressupost del consistori i de la relació
de llocs de treball.

En aquest sentit, i pel que fa a la relació de llocs de treball, es fa avinent que
l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003 disposa, d’una banda, que els ens
locals han de crear-les d’acord amb el que estableix la legislació bàsica de
l’Estat i de desenvolupament de la Generalitat i, d’altra banda, que aquestes
es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat
públic (EBEP), així com l’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, dis-
posa que les relacions de lloc de treball de les administracions públiques
comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació
professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sis-
temes de provisió i les retribucions complementàries. En cas que es tracti de
personal laboral, s’afegirà la categoria professional i el règim jurídic aplica-
ble (article 15.3 Llei 30/1984, de 2 d’agost). Així mateix, estableix que les rela-
cions de lloc de treball es faran públiques.

Així doncs, aquestes dades poden arribar a ser conegudes per qualsevol
persona atès que els diaris i butlletins oficials constitueixen, des de la pers-
pectiva de la protecció de dades, fonts accessibles al públic (article 3 j)
LOPD), si bé cal tenir en compte que el contingut de les relacions de lloc de
treball es refereix a la naturalesa del lloc de treball i no a les dades referides
a les persones que l’ocupen en cada moment.

Per tant, en relació amb l’accés demanat pel regidor a la dada personal dels
treballadors referida a la seva categoria professional, es fa avinent que
aquesta dada ja consta en la relació de llocs de treball que l’Ajuntament ha
posat a la seva disposició i que, atesa la publicitat que la llei atorga a les rela-
cions de lloc de treball, el seu accés per part del regidor no planteja proble-
mes des del punt de vista de la protecció de dades.

Pel que fa a les dades identificatives dels treballadors (nom i cognoms), com
s’ha esmentat abans aquestes dades no han de figurar en les relacions de
lloc de treball de les administracions públiques. No obstant això, és la prò-
pia normativa reguladora de l’accés a la funció pública la que disposa que
els nomenaments del personal funcionari de les administracions públiques es
farà públic en els diaris i butlletins oficials (article 62.1.b) EBEP), així com que,
en el cas del personal laboral, les resolucions de les convocatòries també es
faran públiques (arts. 92 i 94 del reglament de personal dels ens locals).

Pot resultar dubtós que per dur a terme la tasca de control de la política de
personal que realitza l’Ajuntament resulti necessari facilitar les dades perso-
nals referides al nom i cognoms dels treballadors fixos i amb contracte tem-
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poral del consistori al regidor però tenint en compte el règim de publicitat d’a-
quests nomenaments que permetrien al regidor arribar a tenir coneixement
d’aquestes dades per mitjà de la consulta dels nomenaments als butlletins i
diaris oficials no semblaria justificada la denegació d’aquesta informació.
Tampoc s’ha d’oblidar que ateses les dimensions de l’Ajuntament la identifi-
cabilitat per altres mitjans de persones determinades en relació amb els llocs
que ocupen no resultarà massa difícil en molts casos.

Pel que fa a la dada referida a l’antiguitat del personal de l’Ajuntament, tenint
en compte que, a manca de major concreció en la sol·licitud de informació,
la finalitat per a la qual tindria lloc l’accés sembla que seria per dur a terme
el control de la política de personal del consistori, tasca que s’inclou dins de
les funcions de control i fiscalització de l’actuació dels òrgans de govern atri-
buïdes als regidors per llei (article 22.2 a) LRLBRL). El desenvolupament d’a-
questa funció podria no fer-se correctament si no li fos facilitada aquesta
dada al regidor, de manera que, d’acord amb els principis de finalitat del trac-
tament i de qualitat establerts per la LOPD (article 4.1 i 4.2), es podria arri-
bar a considerar una dada adequada, necessària i pertinent per a dur a terme
aquesta funció de control. No sembla però, necessari, per dur a terme un
control de la política de personal, que calgui identificar l’antiguitat amb una
persona concreta. Per tant, podria ser suficient donar aquesta dada de forma
anonimitzada i vinculada només a categories professionals que no facin
directament identificables les persones (p. ex. personal administratiu, policia
local, professors i educadors infantils etc.).

En relació amb la dada referida a la data de finalització del contracte del per-
sonal amb contracte temporal de l’Ajuntament, es fa avinent que aquesta és
una dada que només constarà en l’expedient personal de cada treballador i el
seu accés per part del regidor només seria possible en compliment, novament,
de la funció de control de la política de personal i de la plantilla del consistori
que la llei li atribueix i en atenció als principis de qualitat i finalitat de la LOPD.
En qualsevol altre cas el coneixement d’aquesta dada per part del regidor
podria arribar a considerar-se excessiva. Per tant, a manca d’una major con-
creció de la finalitat per a la qual es sol·licita aquesta dada, podria ser suficient
donar-la de forma anonimitzada i referida a grups de funcionaris suficientment
amplis per tal de no permetre la identificabilitat de persones concretes.
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Finalment, es fa avinent que el regidor només podrà utilitzar les dades facilita-
des en l’àmbit de les seves competències i no podrà utilitzar-les per a finalitats
incompatibles amb aquelles per a les quals les dades s’haguessin recollit (arti-
cle 4.2 LOPD). Per això, l’ús de les dades personals es limitarà a l’exercici de
la funció de control prevista a la LRBRL, sense que sigui possible que el regi-
dor doni publicitat a les dades personals ni les cedeixi a un tercer.

En conclusió, per tal de complir amb el principi de qualitat caldrà fer una pon-
deració, que no està exempta de dificultats, com s’ha apuntat, respecte les
dades personals incloses en el conjunt de la informació objecte de consulta,
per tal que no es comuniquin més dades personals de les estrictament neces-
sàries per a assolir la finalitat legítima d’accés a la informació per part del regi-
dor, això és, l’exercici de les funcions que té encomanades. Per explicar el sig-
nificat d’aquesta ponderació, cal partir de la base que l’exercici del dret
d’accés a la informació per part del regidor 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 buidi de contingut els drets esmentats i previstos en la
LRBRL. El fet que la LOPD exigeixi el compliment d’una sèrie de principis i obli-
gacions, i per tant, que el dret fonamental a la protecció de dades personals,
o el dret fonamental a la intimitat s’hagin de veure protegits, no ha de portar
necessàriament a que el regidor no hagi de tenir accés a cap dada personal.

V

A banda de les valoracions que s’han fet principalment respecte les exigèn-
cies del principi de qualitat, en els termes de la LOPD, el dret d’accés del
regidor a la informació també haurà de regir-se, entre d’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, citats. Segons aquest article, els mem-
bres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les
informacions que se’ls faciliti per a fer possible el desenvolupament de la
seva funció. Aquest deure de secret també es preveu explícitament en l’arti-
cle 10 de la LOPD, segons el qual:

«El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tracta-
ment de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional
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pel que fa a les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsistei-
xen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer
o, si s’escau, amb el seu responsable.»

En relació amb el deure de secret caldria finalment recordar que, segons
disposa el Codi Penal en els articles 197 i 198, l’autoritat o funcionari públic
que, fora dels casos permesos en la llei i prevalent-se del seu càrrec, difon-
gui, reveli o cedeixi a tercers determinades dades, estaria realitzant una
conducta que podria ser constitutiva del delicte de descobriment i revela-
ció de secrets.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada respecte l’accés del regidor d’un Ajuntament a dades personals refe-
rides a la relació completa del personal de plantilla fixa i contractat temporal-
ment, es fan les següents,

Conclusions

La informació objecte de la consulta conté dades de caràcter personal, que
s’ajusten a la definició de l’article 3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de protecció de dades de caràcter personal, que les defineix com
«qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identifica-
bles» i, per tant, estan protegides per la normativa citada.

Atès que el regidor té atribuït per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, un dret específic d’accés a la informació, i per tant
la facultat de consultar determinada documentació de què disposa l’Ajun-
tament, per a l’exercici de les funcions que li corresponguin, es podria adme-
tre un accés a favor del regidor del Consistori a determinades dades de
caràcter personal i que siguin estrictament necessàries per al compliment de
la seva funció.

D’acord amb el text de la consulta, es desprèn que la sol·licitud d’accés a
determinades dades personals del contracte del personal de plantilla fixa i
contractat temporalment de l’Ajuntament podria fonamentar-se en la realitza-
ció d’un control de la política de personal del consistori i de la seva plantilla,
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funció que s’inclou dins de la tasca de control i fiscalització de l’actuació dels
òrgans de govern que la Llei 7/1985 li atribueix al regidor, tot i que per aten-
dre aquesta funció, no sembla necessari, per la informació de que es dis-
posa, que algunes dades com ara l’antiguitat o la durada del contracte hagin
de conèixer-se amb identificació de les persones concretes afectades, sinó
que sembla que podria ser suficient oferir aquesta informació vinculant-la al
lloc de treball.

Tot i que la comunicació de dades de caràcter personal resta sotmesa amb
caràcter general al règim general aplicable que es preveu en els 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 estaríem pròpiament
davant d’un tercer aliè a la relació entre l’interessat, és a dir, la persona física
titular de les dades, i el propi ajuntament. L’accés que realitza el regidor a la
informació objecte de la consulta es fa en tant que part integrant del consis-
tori.

Aquest accés a les dades de caràcter personal serà legítim, des de la pers-
pectiva de la protecció de dades, quan es doni compliment als principis i obli-
gacions de la LOPD, en concret, el principi de qualitat de les dades, segons
el qual les dades només es poden utilitzar per al compliment de la finalitat
concreta, prevista en una norma amb rang de llei, que ha generat la comu-
nicació de les dades, en aquest cas, el necessari desenvolupament de la fun-
ció abans esmentada.

El principi de qualitat exigeix fer una ponderació respecte 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
a assolir la finalitat legítima d’accés a la informació per part del regidor i per
això no sembla justificada, en el cas que ens ocupa, la comunicació de les
dades relatives a l’antiguitat i la durada del contracte. Respecte aquestes
dades, sembla que caldria garantir l’accés a la informació de forma anoni-
mitzada de manera que no s’identifiquin persones concretes.

L’ús per part del regidor de les dades de caràcter personal a les quals acce-
deixi haurà de regir-se 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 en relació amb la consulta plantejada per un sindicat en relació
amb el dret d’accés dels representants dels treballadors a dades
personals d’aquests

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit emès
l’any 2008 pel representant legal d’un sindicat amb seu a Catalunya, en el qual
es sol·licita el parer de l’Agència sobre l’abast del dret a la informació dels
representants dels treballadors, i específicament sobre si és legítim l’accés per
part del sindicat a les dades que identifiquen els treballadors als que repre-
senten, així com a les condicions econòmiques i laborals de cadascun d’ells.

Analitzada la petició, vista la normativa vigent aplicable i l’informe de l’Asse-
ssoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Per tal de centrar l’anàlisi jurídic esdevé necessari fer una menció prèvia a la
configuració jurídica del dret d’accés a la informació.

Cal distingir dues modalitats de dret d’accés a la informació: la que té lloc en
el marc d’un procediment administratiu i la que té lloc al marge d’aquest:

— Pel que fa al dret d’accés a la informació en el marc d’un procediment
administratiu en curs, l’article 35.a de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJPAC), reconeix a qui tingui la condi-
ció de part o d’interessat en qualsevol procediment administratiu el dret
a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació d’aquest procedi-
ment, així com el dret a obtenir còpies dels documents que formin part de
l’expedient administratiu corresponent.

— Pel que fa al dret d’accés a la informació administrativa que es pot exer-
cir al marge d’un procediment administratiu, aquest acostuma a denomi-
nar-se dret d’accés als documents, o, com disposa l’article 105.b CE, dret
d’accés als arxius i registres administratius. Allò que caracteritza aquest
dret, segons entén el dret comparat i la doctrina jurídica, no és que s’e-
xerceixi un cop ha conclòs un procediment, sinó que pot exercir-se amb
independència de qualsevol procediment que es segueixi o que s’hagi
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seguit en el passat, ja sigui sobre documents o sobre informacions que
figuren en un expedient o que estiguin en poder o a disposició de
l’Administració per qualsevol altra raó. Aquest dret està regulat a l’arti-
cle 37 LRJPAC, el qual reconeix, en termes generals, que els ciutadans
tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d’un
expedient administratiu, tret que continguin dades relatives a la intimitat
d’una tercera persona, cas en el qual les dades queden reservades a
aquesta tercera persona. Tanmateix, però, si la dada íntima d’una tercera
persona és únicament de caràcter nominatiu, i el document al qual es vol
accedir correspon a un procediment d’aplicació del dret que no és ni san-
cionador ni disciplinari, també poden accedir-hi persones diferents del titu-
lar de les dades sempre que acreditin un interès legítim i directe i sol·lici-
tin l’accés per a l’exercici dels seus drets. L’exercici del dret d’accés també
es pot denegar quan prevalguin raons d’interès públic, per interessos de
tercers més dignes de protecció o quan així ho disposi una llei.

D’altra banda, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (en enda-
vant, LAD), va recollir alguns preceptes de les recomanacions del Consell
d’Europa sobre comunicació dels arxius i accés als documents públics R
(2000) 13 i Rec (2002) 2, dedicant el títol IV a l’accés als documents públics,
del qual convé destacar dos articles:

— L’article 34 estableix que, d’una manera general, totes les persones tenen
dret a accedir als documents que formen part de procediments adminis-
tratius closos, tret de les limitacions establertes legalment. Tanmateix, pre-
veu que, excepcionalment, es pot permetre l’accés a documents exclosos
de consulta pública en casos de peticions d’accés per interessos legítims
o científics, tot preservant les situacions protegides per la llei i garantint la
intimitat de les persones, com també denegar l’accés a documents no
exclosos de consulta pública que no hagin estat qualificats expressament
d’accessibles per la normativa, sempre que es consideri que, d’acord amb
la llei, perjudiquen interessos generals o de les persones.

— Partint de la regla general segons la qual no es pot accedir a dades reser-
vades, l’article 35 LAD reconeix el dret a accedir a la part del document
que no contingui dades reservades sempre que es garanteixi la reserva
d’aquestes.
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Cal distingir el dret d’accés regulat a l’article 37 LRJPAC i a la LAD, del dret
d’accés que forma part dels anomenats drets d’habeas data i que regula la
normativa sobre protecció de dades, essencialment la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en enda-
vant, LOPD) i el RLOPD. Aquestes dues normes regulen el dret d’accés a les
dades de caràcter personal des de dues vessants diferents:

— D’una banda, des del dret d’accés de l’interessat a les seves dades de
caràcter personal (article 15 LOPD i arts. 27 a 30 RLOPD). Des d’aquest
punt de vista, la LOPD desenvolupa el dret fonamental a la protecció de
dades consagrat a l’article 18.4 CE i reconegut pel Tribunal Constitucional
a partir de la STC 254/1993, de 20 de juliol.

— D’altra banda, des de l’accés a dades de caràcter personal de les què
són titulars terceres persones, la qual cosa constitueix una limitació al dret
a la protecció de dades.

En aquest dictamen no ens referim al dret d’accés previst a la LOPD sinó a
la LRJPAC i a la LAD i altra normativa sectorial.

II

Per tal de centrar el marc legal de la consulta també cal tenir en compte els
següents elements:

Qui ha formulat la consulta que s’analitza no ho ha fet en la seva condició
de ciutadà sinó com a representant d’una organització sindical, és a dir,
d’una persona jurídica; no sol·licita accedir a un o a uns expedients admi-
nistratius, sinó només a «la información relativa a la condiciones económi-
cas y laborales de todos los trabajadores»; no es refereix a la informació
de tots els treballadors d’una empresa o d’una Administració Pública sinó
només de «todos los trabajadores a quienes representa» (si bé sol·licita
aquesta informació en qualitat de delegat sindical i de membre de la Junta
de Personal); i allò que sol·licita és identificar els treballadors que són titu-
lars de les dades relatives a les condicions econòmiques i laborals que
l’empresa pública ja els ha facilitat, però d’una manera que no permet iden-
tificar els treballadors.
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No queda clar la manera en què l’empresa pública els ha facilitat la informació
requerida, ja que el sindicat es limita a manifestar que l’empresari els ha facili-
tat «informació numèrica» sobre les condicions econòmiques i laborals dels tre-
balladors. La resposta a la consulta, doncs, tindrà un caràcter relativament gene-
ral, si bé partirem de la hipòtesi que l’empresari ja els ha facilitat la informació
requerida pel sindicat, però que aquesta informació no permet identificar als tre-
balladors ni tampoc relacionar la informació amb cada centre de treball.

Tenint en compte l’exposat, cal assenyalar, en primer lloc, que les dades refe-
rides a una persona, siguin del tipus que siguin, són objecte de protecció per
la normativa de protecció de dades quan aquestes dades identifiquen al titu-
lar de les mateixes o permeten la seva identificació. Només en aquest cas es
consideren dades de caràcter personal (article 3.a LOPD i article 5.1.f
RLOPD). Aplicat al cas, diríem que les dades relatives a les condicions eco-
nòmiques i laborals dels treballadors de l’empresa pública en qüestió que el
sindicat sol·licita es considerarien dades de caràcter personal si identifiquen
cadascun dels treballadors -cosa que succeiria, per exemple, assenyalant el
nom i cognoms de cadascun d’ells-, o permeten la seva identificació —com
seria el cas, per exemple, a través del DNI si el sindicat pot relacionar aquesta
dada amb un treballador, o a través de la retribució o de determinades con-
dicions laborals, si aquestes dades permeten deduir, fent un esforç raonable,
quin és el titular de les mateixes—.

La consulta formulada es refereix clarament a la petició de certes dades iden-
tificant als seus titulars —els treballadors representats—, de manera que és
d’aplicació la normativa sobre protecció de dades, i, en concret, i atès que
es refereix a l’accés a dades de caràcter personal per part de terceres per-
sones, la figura jurídica de la cessió o comunicació de dades.

Abans, però, d’entrar en la seva anàlisi, convé referir-nos al règim jurídic del
sindicat que formula la consulta, ja que aquesta regulació modula l’abast i
l’exercici del dret d’accés:

Ens referim a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
(en endavant, LOLS), a l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Real decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en endavant, ET), a la Ley
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55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de
los servicios de salud (en endavant, Estatut marc) i al Estatuto Básico del
Empleado Público, aprovat per la Ley 7/2007, de 12 de abril (en endavant,
EBEP). D’altra banda, també cal tenir en compte el règim jurídic dels treba-
lladors representats pel sindicat, extrem que analitzarem més endavant.

S’avança que la resposta a la consulta és fruit de la ponderació dels drets
següents: d’una banda, del dret fonamental a la llibertat sindical (article 28.1
CE) i del dret a la negociació col·lectiva, i de l’altra, del dret fonamental a la
protecció de dades de caràcter personal.

Pel que fa al règim jurídic de les organitzacions sindicals cal destacar els
següents preceptes de la LOLS:

— L’article 2.2 LOLS reconeix a les organitzacions sindicals que en l’exercici
de la llibertat sindical tenen dret, entre d’altres, a la negociació col·lectiva.

— L’article 6 LOLS estableix quines són les organitzacions sindicals que tenen
la consideració de sindicats més representatius, la qual cosa els atorga
una singular posició jurídica en la participació institucional i en l’acció sin-
dical. En concret, els sindicats més representatius, així com aquells que
tenen representació en els comitès d’empresa i en els òrgans de represen-
tació que s’estableixen en les Administracions Públiques o comptin amb
delegats de personal, tenen, entre d’altres, els drets següents: dret a «la
negociación colectiva en los términos previstos en el Estatuto de los
Trabajadores», i dret a «participar como interlocutores en la determinación
de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través
de los oportunos procedimientos de consulta o negociación» (article 6.3
LOLS, apartats b) i c), respectivament). Les Seccions Sindicals dels sindi-
cats esmentats també tenen dret a la negociació col·lectiva en els termes
establerts a la legislació específica (article 8.2.b LOLS).

— Pel que fa a la representació sindical a les empreses, l’article 10 LOLS pre-
veu que les Seccions Sindicals que puguin constituir-se pels treballadors
afiliats als sindicats amb presència en els comitès d’empresa o en els
òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions Públi-
ques estaran representades, a tots els efectes, per delegats sindicals. I
l’apartat 3 del mateix article reconeix als delegats sindicals les mateixes
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garanties que als membres del comitè d’empresa o dels òrgans de repre-
sentació que s’estableixin en les Administracions Públiques (per al cas
que aquells no en formin part), així com, entre d’altres, el dret a «tener
acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga
a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados
sindicales a guardar sigilo profesional en aquella materias en las que
legalmente proceda».

III

Des del punt de vista de la normativa sobre protecció de dades, l’exercici del
dret d’accés a la informació per part del sindicat a certes dades personals
dels treballadors de l’empresa pública comporta la comunicació o cessió de
dades per part del responsable del tractament d’aquestes dades, que en
aquest cas és l’empresa pública.

Sobre la figura de la comunicació o cessió de dades, l’apartat 1 de l’article
11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), conté la regla general segons la
qual, «les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran
ser comunicades a un tercer per al compliment de fins directament relacio-
nats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ con-
sentiment de l’interessat».

D’acord amb aquest apartat 1 de l’article 11 LOPD, l’empresa pública podria
comunicar les dades personals dels seus treballadors al sindicat si es com-
plissin tres requisits o condicions: 1) Si la finalitat de la comunicació de les
dades està relacionada amb les funcions que l’empresa pública té assigna-
des; 2) Si la finalitat de la comunicació de les dades està relacionada amb
les funcions que el sindicat té assignades; i 3) Si abans de fer la comunica-
ció de les dades personals el treballadors titulars d’aquestes dades han donat
el seu consentiment a dita comunicació, o hi ha una llei que habiliti dita comu-
nicació (article 11.2.a LOPD).

Per tal de veure si es compleixen els requisits que hem numerat com a 1) i 2),
cal saber quina és la finalitat de la comunicació de les dades.
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Sobre aquesta qüestió, el sindicat manifesta en el seu escrit que dita comu-
nicació és imprescindible per a què els Delegats de Personal i les Juntes de
Personal puguin realitzar les seves funcions, i en aquest sentit fa remissió a
les funcions que els atribueix l’article 40 de l’EBEP.

Cal fer un breu incís per manifestar que són imprecisos els termes en què el
sindicat expressa la finalitat de la comunicació de dades. És raonable pen-
sar que el sindicat sol·licita les dades per al compliment de les seves fun-
cions, i, de fet, la seva sol·licitud s’ha d’entendre implícita en l’exercici de les
seves funcions, ja que moltes d’aquestes requereixen l’accés a certa infor-
mació sobre els treballadors.

Tanmateix, però, la normativa sobre protecció de dades, i, en concret, el prin-
cipi de qualitat de les dades, exigeix que abans de comunicar les dades l’em-
presa pública faci una ponderació i analitzi si la finalitat de la comunicació
de dades és legítima.

Per això, seria convenient que el sindicat concretés en relació amb quina de
les funcions que li atribueix la legislació sol·licita l’accés a informació que conté
dades de caràcter personal. Aquesta concreció facilitarà la ponderació que
ha de fer l’Administració responsable del fitxer. El principi de qualitat de les
dades, el qual disposa que «les dades de caràcter personal només es poden
recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan
siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les fina-
litats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut», obliga
a fer aquesta ponderació. A sensu contrari, diríem que la comunicació de
dades serà incorrecta quan es comuniquin dades que són inadequades,
impertinents o excessives en relació amb la finalitat legítima que va justificar
la seva recollida inicial. És per l’exposat, que l’anàlisi que fem a continuació
cal entendre’l aplicable sempre que la finalitat concreta a la què es vol desti-
nar la comunicació pugui efectivament subsumir-se en un dels supòsits pre-
vistos a l’article 40 EBEP a què es refereix el sindicat que formula la consulta.

Cal advertir que l’article 40.1 EBEP no es refereix a les funcions que s’assig-
nen a totes les organitzacions sindicals d’empleats públics sinó només a
aquelles que, pel seu nivell de representativitat, formen part de la Junta de
Personal o tenen Delegats de Personal.
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L’article 40 EBEP regula en sis punts ordenats alfabèticament les funcions i/o
drets de la Junta de Personal i dels Delegats de Personal. Així, entre d’altres
funcions, preveu que aquests òrgans de representació han de vigilar el com-
pliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, de pre-
venció de riscos laborals, de Seguretat Social i d’ocupació (e), han d’emetre
la seva valoració en relació amb l’establiment de la jornada de treball i l’ho-
rari de treball, així com en el règim de vacances i de permisos (d).

D’altra banda, dels articles 31 i 33 de l’EBEP, en relació amb els articles 6.3.c),
7.1 i 7.2 de la LOLS, es desprèn el reconeixement del dret a la negociació
col·lectiva -entesa com el dret a negociar la determinació de les condicions
de treball dels empleats de l’Administració Pública- a les organitzacions sin-
dicals que formin part de les Meses de Negociació.

L’EBEP, però, no és l’única normativa que, juntament amb la LOLS, cal tenir
en compte a l’hora de determinar les funcions que té assignades el sindicat.

L’EBEP s’aplica al personal funcionari no-sanitari de l’empresa pública, al qual
també li és d’aplicació (en allò que l’EBEP no hagi derogat) el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de fun-
ció pública (en endavant, DL 1/97).

Però cal tenir en compte que l’empresa pública en qüestió és integrada per
altres tipus de personal que estan sotmesos a règims jurídics diferents. I, en
darrer cas, també cal tenir en compte a quins tipus de treballadors representa
el sindicat.

D’acord amb l’article 19 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol (en endavant, Llei
8/2007), l’empresa pública en qüestió pot ser integrada per personal estatu-
tari dels serveis de salut, per personal sanitari funcionari, per personal fun-
cionari no-sanitari, per personal laboral i per personal eventual:

— Pel que fa al personal estatutari, aquest es regeix per la Llei 55/2003, de
16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de
salut (en endavant, Estatut marc) i per la normativa de desplegament que
aprovi la Generalitat. L’article 78 de l’Estatut marc remet, quant a la regu-
lació de les matèries de representació, participació i negociació col·lec-
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tiva per a la determinació de les condicions de treball, a la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y de Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, i també a les peculiaritats del propi Estatut
marc. La Llei 9/1987, però, ha estat derogada per l’EBEP (a excepció de
l’article 7 i d’altres articles relatius al Procediment Electoral General).

L’article 18.d) de la Llei 8/2007 reconeix el dret del personal estatutari a la
negociació col·lectiva, la representació i la participació en la determinació de
les condicions de treball.

La negociació col·lectiva, la representació i la participació estan regulats en
el capítol XIV de l’Estatut marc (arts. 79 i 80.2):

— Pel que fa al personal sanitari funcionari, aquest es regeix per l’Estatut
marc en els termes establerts per l’article 2.3 del dit Estatut.

— Pel que fa al personal laboral, l’article 32 de l’EBEP disposa que la nego-
ciació col·lectiva, la representació i la participació dels empleats públics
amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici
dels preceptes del Capítol IV de l’EBEP que els siguin aplicables expres-
sament. El personal laboral es regeix, doncs, per la normativa bàsica
laboral i pel conveni del sector sanitari corresponent, és a dir, per l’ET i,
actualment, pel VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del per-
sonal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008
(d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública mentre no aprovin
un conveni col·lectiu propi, d’acord amb l’article 2 in fine) (en endavant,
VI Conveni).

L’article 61 ET estableix que els treballadors tenen dret a participar en l’em-
presa a través dels òrgans de representació, que són els Delegats de
Personal o els Comitès d’empresa (ex articles 62 i 63), i l’article 64 estableix
els aspectes sobre els quals haurà de ser informat el Comitè d’empresa.

Pel que fa al VI Conveni, aquest preveu la consulta prèvia als representants
legals dels treballadors quan l’Administració acordi la modificació de condi-
cions substancials de treball, l’article 15.1 preveu l’informe preceptiu del
comitè o dels delegats de personal per als casos de mobilitat funcional, l’ar-
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ticle 15.3 preveu l’informe preceptiu dels representants legals dels treballa-
dors quan l’Administració acordi encàrrecs de treballs de categoria inferior
per un període superior a 10 dies. D’acord amb l’article 26.9, l’Administració
haurà de notificar als representants legals dels treballadors la còpia bàsica
dels contractes temporals no fixos.

— Pel que fa al personal eventual, aquest es regeix per la normativa de fun-
ció pública de la Generalitat que regula aquest personal.

IV

En l’epígraf anterior hem analitzat les funcions que la normativa aplicable
assigna al sindicat en la seva condició de representant legal dels treballa-
dors, ja que aquest manifestava que la finalitat de l’accés a les dades perso-
nals dels treballadors era un requisit necessari per tal de complir amb seves
funcions sindicals.

A continuació, s’analitzarà el compliment dels requisits que numeràvem com
a 1) i 2), necessaris per a considerar que la comunicació de dades pretesa
és legítima o conforme amb la normativa de protecció de dades. Analitzem,
doncs, quines són les funcions de l’empresa pública i del sindicat en qües-
tió per tal de saber si la finalitat de la comunicació està directament relacio-
nada amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari (article 11 LOPD):

1) Pel que fa a l’empresa pública, l’article 4 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol
(en endavant, Llei 8/2007), estableix quines són les funcions de l’empresa
pública, d’entre les quals destaquem les previstes als apartats a), b), d)
i e), d’on es desprèn que té la funció d’establir formes de govern trans-
parents que garanteixin una participació efectiva de tots els implicats, de
fer polítiques de personal que assegurin la motivació dels professionals,
fent-los partícips de la gestió dels centres i serveis, i de promoure con-
dicions de treball adequades. Funcions totes elles que estan relaciona-
des amb la finalitat de la comunicació de les dades econòmiques i labo-
rals dels seus treballadors a les organitzacions sindicals més
representatives d’aquests, per la qual cosa considerem que es compli-
ria amb el requisit 1).
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2) Pel que fa al sindicat, és obvi que si aquest sol·licita les dades econòmi-
ques i laborals dels treballadors per al compliment de les seves funcions,
la finalitat de la comunicació de les dades es relaciona amb les seves
funcions, complint així amb el requisit 2).

Convé, però, fer un aclariment sobre l’expressió utilitzada per la representa-
ció del sindicat en el seu escrit. Aquest, sol·licita les dades personals dels
treballadors als que representa.

Encara que el significat pretès pel sindicat sigui un altre, l’expressió utilitzada
ens porta a distingir l’abast del dret d’accés que té el sindicat, i, consegüent-
ment, l’abast de la comunicació de les dades sol·licitades, segons si el sin-
dicat actua en representació dels seus afiliats, o bé com a representant sin-
dical integrant de les Meses sectorials de negociació col·lectiva:

La normativa referida fins ara reconeix el dret d’informació a les organitza-
cions sindicals que formen part dels òrgans de representació sindicals i que
participen de les Meses de Negociació. Consegüentment, les organitzacions
sindicals que no formen part dels òrgans de representació sindicals ni parti-
cipen en les Meses de Negociació no poden sol·licitar dades personals dels
treballadors emparant-se en els preceptes que fins ara s’han esmentat.

En el cas present, els estatuts del sindicat estableixen que aquest assumeix
la representació i la defensa dels interessos laborals, professionals i socials
dels seus afiliats (article 1), el seu àmbit d’actuació és el corresponent al terri-
tori nacional de Catalunya i poden afiliar-s’hi els llicenciats en Medicina i en
Cirurgia, facultatius i professionals sanitaris amb grau universitari (article 3).

En aquest dictamen no ens referirem, però, a aquest supòsit, és a dir, al
tractament de les dades dels seus afiliats, sinó al supòsit en el que el sin-
dicat actua en la condició o com a membre d’un òrgan de representació sin-
dical.

V

Fins ara hem comprovat que la comunicació de dades que pretén el sindicat
compleix amb els requisits de l’article 11.1 LOPD que numeràvem com a 1)
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i 2) —«dades comunicades a un tercer per al compliment de fins directament
relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari». Ara cal
comprovar si es compleix el requisit 3), és a dir, si abans de fer la comunica-
ció de les dades personals els treballadors titulars d’aquestes dades han
donat el seu consentiment a dita comunicació, o existeix una llei que habiliti
la dita comunicació.

Si hi hagués consentiment previ dels treballadors, la comunicació de dades
podria ser legítima. Això sí, com dèiem en l’epígraf anterior, per tal que el con-
sentiment sigui vàlid, cal que la informació que es proporcioni al treballador
li permeti conèixer la finalitat a què es destinaran les dades de la comuni-
cació.

Si no hi ha consentiment previ dels treballadors afectats, la comunicació o
cessió de dades realitzada seria il·legítima, tret que concorregués una de les
excepcions previstes a l’article 11.2 LOPD. En el cas present, només seria
possible l’excepció prevista a l’apartat a): «quan la cessió està autoritzada
en una llei».

Així doncs, a manca del consentiment previ dels treballadors de l’empresa
pública afectats per la comunicació, només resta analitzar si una llei autoritza
la comunicació o cessió de les condicions laborals d’aquests treballadors. I
en aquesta anàlisi, caldrà tenir en compte que el supòsit excepcional —
«quan la cessió està autoritzada en una llei»— no es pot interpretar d’una
manera extensiva, ja que constitueix una limitació al dret fonamental a la pro-
tecció de les dades personals.

El marc normatiu dels drets d’informació dels representants dels treballadors
sanitaris es troba, essencialment i com hem assenyalat abans, a l’ET, la LOLS,
l’EBEP, l’Estatut marc i el VI Conveni. A continuació, doncs, analitzarem quins
preceptes d’aquestes normes empararien una comunicació de dades perso-
nals dels treballadors sense el consentiment d’aquests, amb l’advertiment
que la resposta té un caire general en consonància amb els termes, també
generals, en què està plantejada la consulta, tret de la informació que es con-
creta entre parèntesi en l’escrit de consulta, consistent en els tipus de con-
tracte i els complements salarials dels treballadors. La resposta s’estructura
en funció dels tipus de personal als que representa el sindicat:

Dictàmens i consultes

334

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



a)   Personal estatutari

L’article 19.1.a de la Llei 8/2007 disposa que el personal estatutari dels ser-
veis de salut es regeix per l’Estatut marc i per la normativa de desplegament
que aprovi la Generalitat.

L’article 78 de l’Estatut marc disposa que resulta d’aplicació al personal esta-
tutari, en matèria de representació, participació i negociació col·lectiva per a
la determinació de les condicions de treball, les normes generals contingu-
des a la Llei 9/1987, de 12 de juny, amb les peculiaritats establertes a l’Estatut
Marc. Atès que l’EBEP ha derogat bona part de la Llei 9/1987, entenem que
caldria tenir en compte les normes generals establertes a l’EBEP en matèria
de representació, participació i negociació col·lectiva per a la determinació
de les condicions de treball.

a.1)   Informació sobre els tipus de contracte dels treballadors:

A diferència de l’article 8.3 ET, l’Estatut Marc i l’EBEP no preveuen l’obligació
de l’empresari de lliurar a la representació legal dels treballadors una còpia
bàsica de tots els contractes que s’hagin de celebrar per escrit, atès que en
aquest cas no es tracta de relacions contractuals.

Tanmateix, però, l’article 32 de l’Estatut marc, relatiu al personal estatutari fix,
preveu en l’apartat 2 que el nomenament es publicarà «en la forma que se
determine en cada servicio de salud».

Sobre el significat del concepte servei de salut, la disposició addicional vui-
tena disposa el següent: «Siempre que en esta Ley se efectúan referencias
a los servicios de salud se considerará incluido el órgano o la entidad ges-
tora de los servicios sanitarios de la Administración General del Estado, así
como el órgano competente de la Comunidad Autónoma cuando su corres-
pondiente servicio de salud no sea el titular directo de la gestión de determi-
nados centros o instituciones.»

Pel que fa al contingut de la publicació dels nomenaments, l’apartat 3 esta-
bleix que «en el nombramiento se indicará expresamente el ámbito al que
corresponde, conforme a lo previsto en la convocatoria y en las disposicio-
nes aplicables en cada servicio de salud».
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Amb independència de quina sigui la forma de publicació dels nomena-
ments, és clar que la publicació del nomenament contindrà, com a mínim,
l’expressió del tipus de personal nomenat.

Pel que fa al personal estatutari (sanitari) temporal, l’Estatut marc no estableix
l’obligatorietat de publicar els nomenaments. Ara bé, en la mesura que l’arti-
cle 33 de l’Estatut marc exigeix que aquest personal es seleccioni mitjançant
un procediment que es basi, entre d’altres, en el principi de publicitat, i tenint
en compte que tot procediment de selecció ha de finalitzar amb una resolu-
ció que ha de contenir la relació de candidats seleccionats, es pot afirmar
que també cal donar publicitat dels candidats seleccionats que seran nome-
nats personal estatutari temporal.

El requisit de publicitat del personal estatutari temporal seleccionat també
deriva de la previsió genèrica de l’article 19.3 de la Llei 8/2007, referida a tots
els tipus de personal de l’empresa pública en qüestió, segons la qual: «els pro-
cessos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball s’han de basar
en la legislació corresponent a cada tipologia de personal i han de garantir els
principis d’igualtat, de mèrit, de capacitat, de publicitat i d’objectivitat».

Sobre la forma de publicació dels candidats seleccionats per a ser nomenats
personal estatutari temporal, així com sobre la resta de característiques del
procediment selectiu, l’article 33 de l’Estatut marc preveu que seran esta-
blerts prèviament en la negociació col·lectiva en les meses corresponents.

D’acord amb l’exposat, es pot concloure que el sindicat té dret a accedir a
la informació sobre el tipus de nomenament del personal estatutari fix —en
la forma que determini cada servei de salut—, i del personal estatutari tem-
poral —en la forma que es determini en la negociació en les meses corres-
ponents—. Atès que el tipus de nomenament s’associa a una persona física,
el dret d’accés a aquesta informació inclou el dret a accedir al nom i cog-
noms de la persona nomenada.

a.2)   Informació sobre els complements salarials

Amb caràcter previ a l’anàlisi de la normativa espanyola aplicable al perso-
nal estatutari, cal fer un breu comentari sobre el criteri jurisprudencial que
tenen sobre aquesta qüestió el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i
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el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, d’aplicació, si més no a
efectes interpretatius (article 10 CE), a tots els tipus de personal que ara s’a-
nalitzen:

D’acord amb la interpretació que el TEDH fa de l’article 8 del Conveni Europeu
per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (CEDH), la
comunicació de dades a un tercer sobre les retribucions dels individus cons-
titueix una ingerència en la vida privada d’aquests individus, per la qual cosa
aquesta ingerència es considera il·legítima, tret que estigui prevista en una
llei i constitueixi una mesura que, en una societat democràtica, sigui neces-
sària (es tracti d’una «necessitat social imperiosa») per aconseguir una fina-
litat legítima i no sigui desproporcionada en relació amb la finalitat que es per-
segueix. (Sentència dictada pel TJUE en l’assumpte C-465/00 i acumulats, de
20 de maig de 2003, cas 1.-Rechnungsof i altres contra Österreichischer
Rundfunk i altres, i Sentència dictada pel TEDH en l’assumpte Gillow c. Regne
Unit, de 24 de novembre de 1985, Sèrie A núm. 109, §55). Pel que fa al requi-
sit prevista per la llei, que es coneix com l’exigència de previsibilitat, el TEDH
ha precisat el seu significat, entre d’altres, a la Sentència del TEDH, cas
Rekvényi c. Hungria, de 20 de maig de 1999, de la qual es desprèn que la
redacció de la norma legal que empararia la comunicació ha de ser precisa,
clara, s’ha de desprendre amb certesa aquell tractament com una de les con-
seqüències derivades de la norma, i cal fer una interpretació de la mateixa
tenint en compte el moment i les peculiaritats del cas concret on s’aplica.

Així doncs, la normativa sobre comunicació de dades sobre les retribucions
dels treballadors que s’exposa a continuació, així com en cada subapartat
dels tipus de personal —laboral i sanitari funcionari— , cal interpretar-la a la
llum del criteri jurisprudencial del TEDH i el TJUE exposat.

D’acord amb l’article 46 de l’Estatut Marc, són retribucions complementàries
del personal estatutari el complement específic, el complement de destina-
ció, el complement de productivitat, el complement d’atenció continuada i el
complement de carrera.

L’Estatut marc i l’EBEP no fan cap previsió expressa on es reconegui a les
representacions legals dels treballadors el dret a accedir a informació sobre
els complements salarials de cada funcionari, és a dir, no se’ls reconeix el
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dret d’accés a dades personals sobre complements salarials dels treba-
lladors.

El que sí es reconeix, en termes generals, als representants del treballadors
legitimats per a la negociació col·lectiva, és el dret a rebre informació sobre
la determinació, l’aplicació i l’increment de les retribucions. En concret, l’ar-
ticle 80.2 de l’Estatut marc estableix que hauran de ser objecte de negocia-
ció col·lectiva, en els termes establerts en el capítol III de la Llei 9/1987, de
12 de juliol, entre d’altres qüestions, les següents: a) la determinació i l’apli-
cació de les retribucions del personal estatutari; e) la regulació de la jornada
laboral, el temps de treball i el règim de descansos; i k) en general, totes
aquelles matèries que afectin a les condicions de treball i a l’àmbit de rela-
cions del personal estatutari i les seves organitzacions sindicals amb l’Admi-
nistració Pública o el servei de salut. L’apartat 4 del mateix article preveu que
s’exceptua de la negociació col·lectiva les decisions preses per l’Adminis-
tració o el servei de salut en virtut de la seva potestat d’organització quan
aquestes decisions afectin a les condicions de treball del personal estatutari,
però preveu que procedirà la consulta a les organitzacions sindicals presents
en la corresponent mesa sectorial de negociació, amb la qual cosa reconeix
implícitament el dret d’aquelles organitzacions a emetre la seva valoració.
L’apartat 3 del mateix article estableix que «la negociación colectiva estará
presidida por los principios de buena fe y de voluntad negociadora, debiendo
facilitarse las partes la información que resulte necesaria para la eficacia de
la negociación».

Consegüentment, es pot concloure que, com a regla general, el sindicat té
dret a accedir a informació sobre complements salarials del personal estatu-
tari representat en la mesura que sol·liciti aquesta informació en exercici d’al-
guna de les funcions previstes legalment, però no sembla justificat, atès el
principi de qualitat de les dades, que l’accés a aquesta informació hagi de
permetre identificar cadascun dels treballadors, sinó que pot ser suficient
rebre aquesta informació de manera anonimitzada, és a dir, de forma que no
es puguin identificar els treballadors titulars de les dades comunicades.

Excepcionalment, en algun cas concret podria considerar-se necessària la
identificació dels treballadors per tal d’acomplir amb alguna funció legítima,
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però això dependrà de les circumstàncies particulars de cada cas, les quals
s’hauran d’analitzar des del punt de vista del principi de qualitat de les dades.

b)   Personal sanitari funcionari

Cal fer un incís per tal d’aclarir que el personal funcionari no-sanitari no és
objecte d’anàlisi en aquest dictamen, ja que aquest es limita a l’àmbit sub-
jectiu d’actuació del sindicat que formula la consulta.

D’acord amb els articles 19.1.b de la Llei 8/2007 i 2.3 de l’Estatut Marc, el
personal sanitari funcionari es regeix, en primer lloc, per la normativa espe-
cífica aplicable al personal funcionari, és a dir, per l’EBEP i el DL 1/97; i en
segon lloc, i sempre que així ho prevegi dita normativa específica i no s’o-
posi a aquesta, també per l’Estatut Marc.

b.1)   Informació sobre els tipus de contracte dels treballadors:

En primer lloc, pel que fa al personal sanitari funcionari fem extensiu el rao-
nament sobre el nomenament del personal exposat en l’apartat referit al per-
sonal estatutari.

De l’article 8.2 EBEP, es desprèn que el personal sanitari funcionari pot ser
de dos tipus: funcionari de carrera i funcionari interí.

L’article 62.1.b) de l’EBEP estableix que el nomenament com a funcionari de
carrera ha de ser publicat en el diari oficial corresponent. Per tant, és clar que
la publicació del nomenament contindrà com a mínim l’expressió del tipus de
personal nomenat.

Pel que fa al personal funcionari interí, l’EBEP no estableix l’obligatorietat de
publicar els nomenaments d’interins. Ara bé, en la mesura que l’article 10.2
de l’EBEP exigeix que aquest personal es seleccioni mitjançant un procedi-
ment que es basi, entre d’altres, en el principi de publicitat, i tenint en compte
que tot procediment de selecció ha de finalitzar amb una resolució que ha
de contenir la relació de candidats seleccionats, es pot afirmar que també
cal donar publicitat dels candidats seleccionats i que seran nomenats perso-
nal sanitari funcionari interí.

El requisit de publicitat del personal funcionari seleccionat també deriva de
la previsió genèrica de l’article 19.3 de la Llei 8/2007, referida a tots els tipus
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de personal de l’ICS, segons la qual: «els processos de selecció de perso-
nal i de provisió de llocs de treball s’han de basar en la legislació correspo-
nent a cada tipologia de personal i han de garantir els principis d’igualtat, de
mèrit, de capacitat, de publicitat i d’objectivitat».

D’acord amb l’exposat, arribem a la mateixa conclusió que en el cas del per-
sonal estatutari: el sindicat consultant té dret a accedir a la informació sobre
el tipus de nomenament del personal sanitari funcionari de carrera i funcio-
nari interí. Atès que el tipus de nomenament s’associa a una persona física,
el dret d’accés a aquesta informació inclou el dret a accedir al nom i cog-
noms de la persona nomenada.

b.2)   Informació sobre els complements salarials

— Sobre el complement de productivitat, l’EBEP no preveu, a diferència del
que preveia la derogada Llei 9/1987 a l’article 9, el dret dels òrgans de
representació sindical a tenir coneixement i ser escoltats sobre la quanti-
tat que percebi cada funcionari pel complement de productivitat.

Sí que ho reconeix, però, l’article 103.1.c del DL 1/97, el qual estableix que
les quantitats que percebi cada funcionari en concepte de complement de
productivitat seran de coneixement públic per als altres funcionaris del depar-
tament o de l’organisme interessat i per als representants sindicals.

De l’article 103 DL 1/97, doncs, es desprèn el reconeixement del dret dels
representants sindicals a rebre informació sobre el complement de producti-
vitat dels treballadors representats, i que aquesta informació ha d’identificar
a cadascun dels treballadors. Per tant, la cessió d’aquesta dada personal
està emparada per l’excepció prevista a l’article 11.2.a LOPD.

— Pel que fa a la resta de complements salarials —complement de destina-
ció, complement específic i gratificacions per serveis extraordinaris—, la
normativa aplicable no reconeix expressament el dret d’accés a aquesta
informació identificant als funcionaris.

Cal tenir en compte que la relació de llocs de treball (RLT) dona informa-
ció sobre les retribucions complementàries assignades als diferents llocs
de treball. Atès el carácter públic que l’article 74 EBEP atorga a l’RLT,
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podem afirmar que el sindicat consultant té dret a accedir a la informació
sobre els complements salarials dels llocs de treball que es publiquen a
l’RLT de personal funcionari, a l’RLT de personal laboral i a l’RLT de per-
sonal eventual.

Ara bé, les RLT es refereixen als llocs de treball existents a una Administració
i donen informació sobre els llocs de treball i no sobre les persones que l’o-
cupen en cada moment.

Per això, caldrà analitzar cada cas concret per concloure si aquesta informa-
ció de les RLT és suficient o bé el sindicat necessita conèixer els titulars de
les dades, la qual cosa dependrà de la finalitat perseguida i de la valoració
derivada de l’aplicació del principi de qualitat de les dades.

En aquest sentit, els preceptes que s’esmenten a continuació reconeixen als
representants sindicals un dret d’informació sobre els complements salarials
en la mesura que aquesta informació sigui necessària per acomplir amb les
seves funcions, entre les quals destaquem les següents:

informa quals destaquem les següents:

— De l’article 40 EBEP es desprèn que les Juntes de Personal i els Delegats
de Personal tenen dret a rebre informació sobre l’evolució de les retribu-
cions (article 40.1.a), i estableix com a funcions d’aquests òrgans vetllar
pel compliment de les normes vigents en matèria de condicions de tre-
ball (article 40.1.e) i col·laborar amb l’Administració corresponent per
aconseguir l’establiment d’aquelles mesures que procurin mantenir i incre-
mentar la productivitat (article 40.1.f).

— L’article 37 EBEP estableix que seran objecte de negociació la determi-
nació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris
(article 37.1.b), les matèries que afectin a les condicions de treball dels
funcionaris (tret del personal directiu) i a les retribucions dels funcionaris
la regulació de les quals requereixi norma amb rang de Llei (article 37.1.k
i 37.2.c), i l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal (arti-
cle 37.1a), si bé l’article 38.2 EBEP limita la negociació de l’increment glo-
bal de les retribucions a la Mesa General de Negociación de las Adminis-
traciones Públicas.
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— L’article 34 de l’EBEP, relatiu a les Meses de Negociació, disposa a l’apar-
tat 7 que l’Administració corresponent i la representació sindical «estarán
obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse
mutuamente la información que precisen relativa a la negociación».

D’acord amb l’exposat, cal concloure que, en termes generals, els represen-
tants sindicals no poden accedir a les dades personals del personal funcio-
nari referides als complements salarials, tret del complement de productivi-
tat, i al marge de la informació que apareix a l’RLT.

Excepcionalment, és possible que en determinats casos concrets el sindicat
sí que tingui dret a accedir a aquestes dades personals en la mesura que
necessiti informació sobre el complement de destinació, el complement espe-
cífic o les gratificacions per serveis extraordinaris del personal sanitari fun-
cionari per tal d’acomplir alguna de les funcions encomanades. Però caldrà
analitzar cada cas concret per tal de veure si l’exercici d’aquella funció reque-
reix comunicar les dades personals, o bé és suficient comunicar les dades
sense referenciar-les a individus concrets.

c)   Personal laboral

D’acord amb l’article 19.1.c) de la Llei 8/2007 i 2.3 de l’Estatut Marc, el per-
sonal laboral de l’ICS es regeix per la normativa laboral i pel conveni propi
del sector sanitari en el qual s’insereix l’ICS, és a dir, per l’ET i el VI Conveni.

També, però, caldrà tenir en compte la mateixa clàusula de remissió prevista
a l’article 2.3 de l’Estatut marc, que esmentàvem abans, adreçada al perso-
nal sanitari funcionari i al personal sanitari laboral, segons la qual, a aquest
personal també se’ls aplicarà l’Estatut marc si així ho preveu la normativa
específica —per al personal laboral, L’ET i el VI Conveni— i si la previsió de
l’Estatut marc no s’oposa a dita normativa específica.

c.1)   Informació sobre els tipus de contracte dels treballadors:

L’article 8.3.a ET disposa que l’empresari haurà de lliurar a la representació
legal dels treballadors una còpia bàsica de tots els contractes que s’hagin de
celebrar per escrit, i que aquesta còpia contindrà totes les dades del contracte
excepte el número del DNI, el domicili, l’estat civil i qualsevol altre que, segons
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la LO 1/1982, de 5 de maig, pugui afectar la intimitat personal. En aquest sen-
tit, el tipus de contracte no es considera dada íntima, per la qual cosa es pot
afirmar que els representants legals dels treballadors tenen dret a accedir a
la informació sobre els tipus de contractes del personal laboral. Això si, sem-
pre que la finalitat de l’accés sigui comprovar l’adequació del contingut del
contracte a la legalitat vigent, és a dir, es tracti d’un control de legalitat.

Aquest dret a la còpia bàsica de tots els contractes es reconeix als comitès
d’empresa o als òrgans de representació a les AAPP -Juntes de Personal i
Delegats de Personal- (articles 64 i 65 ET), i també als delegats sindicals (ex
article 10.3 LOLS). En concret, l’article 10.3.1r LOLS preveu que els delegats
sindicals tenen dret a accedir a la mateixa informació i documentació que
aquells.

L’empresari ha de facilitar aquesta informació dins el termini dels deu dies
següents a la formalització del contracte (article 8.3 i 64 ET).

Els representants legals dels treballadors també tenen dret a ser informats
sobre el tipus de contractes que l’empresari preveu fer en un futur. En aquest
sentit, l’article 64.2.c ET estableix que el comitè d’empresa té dret a ser infor-
mat sobre les previsions de celebració de nous contractes, amb indicació del
número d’aquests i de les modalitats i tipus que s’utilitzaran, inclosos els con-
tractes a temps parcial, la realització d’hores complementàries pels treballa-
dors contractats a temps parcial i els supòsits de subcontractació.

Sobre la manera de donar aquesta informació, l’article 64.6 ET preveu que
aquesta s’haurà de facilitar al comitè d’empresa «en un momento, de una
manera y con un contenido apropiados, que permitan a los representantes
de los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso,
la consulta y el informe».

En tot cas, els representants dels treballadors han d’observar sigil professio-
nal (articles 35 i 65.2 ET), i, en la mesura que esdevenen responsables d’un
nou fitxer, també resten sotmesos al deure de secret (article 10 LOPD).

Pel que fa al VI Conveni, l’article 26.9 estableix que l’Administració haurà de
notificar als representants legals dels treballadors la còpia bàsica dels con-
tractes temporals no fixos.
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D’acord amb l’exposat, podem concloure que els representants legals dels
treballadors tenen dret a rebre còpia bàsica dels contractes del personal
laboral, inclosos el personal temporal no fix.

c.2)   Informació sobre els complements salarials

L’ET no reconeix expressament a les representacions legals dels treballadors
el dret a accedir a informació sobre els complements salarials de cada tre-
ballador laboral, és a dir, no se’ls reconeix el dret d’accés a dades personals
sobre complements salarials dels treballadors. Cal, però, tenir en compte
algunes previsions concretes:

El que sí es reconeix, en termes generals, als representants del treballadors
legitimats per a la negociació col·lectiva, és el dret a rebre informació sobre
les condicions laborals dels treballadors.

Així, per exemple, l’article 64.7.a ET disposa que el comitè d’empresa ha de
vetllar pel compliment de les normes legals i de les condicions seguretat i
salut dels treballadors.

D’acord amb l’article 82 ET, els comitès d’empresa o, en el seu cas, els dele-
gats sindicals, o, si n’hi ha, les representacions sindicals tenen dret a la nego-
ciació de les condicions de treball i de productivitat dels treballadors, la qual
pot finalitzar amb la signatura d’un conveni col·lectiu.

D’acord amb l’article 64.7 ET, el comitè de empresa ha d’informar als treba-
lladors representats sobre el compliment de les normes vigents en matèria
laboral, de seguretat i d’ocupació, així com sobre les condicions de segure-
tat i salut en el desenvolupament del treball en l’empresa.

Els representants legals dels treballadors amb representació sindical també
tenen dret a rebre la informació que sigui necessària per tal d’emetre un informe
en els casos previstos a l’article 64.5 ET. I, en general, aquest article 64 ET pre-
veu altres supòsits on els representants dels treballadors poden exercir el dret
d’informació per tal de donar satisfacció als drets sindicals dels treballadors.

Indirectament, l’article 64.5.f ET reconeix el dret a rebre informació sobre el
complement de productivitat en la mesura que s’insereixi en un programa de
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primes i incentius per als treballadors. Així, aquest article estableix que el
comitè d’empresa té dret a emetre informe, abans que l’empresari executi una
decisió, sobre «la implantación y revisión de sistemas de organización y con-
trol del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas
e incentivos y valoración de puestos de trabajo». I per tal d’emetre aquest
informe pot recavar de l’empresari la informació que precisi en els termes
establerts a l’article 64.1 i 6 ET.

De la normativa esmentada es desprèn que es reconeix als representants
legals dels treballadors un dret d’accés a la informació que precisin per tal
de negociar les condicions laborals dels treballadors. Aquest dret s’emmarca
o deriva del dret dels empleats públics a la negociació col·lectiva, la repre-
sentació i la participació institucional per a la determinació de les seves con-
dicions de treball (article 31.1 EBEP).

La importància de la satisfacció d’aquest dret d’informació queda reflectida
en el règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei d’infraccions i sancions
en l’ordre social, com ara, en els articles 7.7. i 8.8 en relació amb la trans-
gressió dels drets d’informació, audiència i consulta dels representants dels
treballadors establerts legalment o convencionalment, o amb la transgres-
sió de clàusules normatives en matèria sindical establertes als convenis
col·lectius, infraccions que són qualificades de greus i molt greus, respecti-
vament.

Consegüentment, es pot concloure que, com a regla general, el sindicat té
dret a accedir a informació sobre complements salarials del personal laboral
representat en la mesura que sol·liciti aquesta informació en exercici d’alguna
de les funcions previstes legalment, però no sembla justificat, atès el principi
de qualitat de les dades, que l’accés a aquesta informació hagi de permetre
identificar cadascun dels treballadors sinó que pot ser suficient rebre aquesta
informació de manera anonimitzada, és a dir, de forma que no es puguin iden-
tificar els treballadors titulars de les dades comunicades.

Excepcionalment, en algun cas concret podria considerar-se necessària la
identificació dels treballadors per tal d’acomplir amb alguna funció legítima,
però això dependrà de les circumstàncies particulars de cada cas, les quals
s’hauran d’analitzar des del punt de vista del principi de qualitat de les dades.
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d)   Sol·licitud d’altre tipus d’informació

En relació amb altra informació dels treballadors que precisi el sindicat,
podríem formular les mateixes consideracions generals exposades en els
apartats anteriors. El sindicat, en la seva condició de representant legal dels
treballadors sanitaris de l’empresa pública en qüestió, tindrà dret a accedir
a les dades personals dels treballadors només en la mesura que aquestes
siguin necessàries per a l’exercici de les seves funcions (que són, essencial-
ment, per a la negociació de les condicions de treball dels treballadors repre-
sentats, per a l’emissió d’un informe legalment previst o per al control de lega-
litat), i sempre que la norma reconegui expressament el dret d’accés. Si no
és així, caldrà analitzar cas per cas si l’accés a les dades personals és
imprescindible per al compliment de la finalitat legítima.

VI

Finalment, cal fer un comentari sobre el dret d’accés a la informació des del
punt de vista de la relació del sindicat amb el Consell d’Administració de l’em-
presa pública:

D’acord amb l’article 6 de la Llei 8/2007, el Consell d’Administració és un
òrgan col·legiat que, juntament amb el director/a gerent, conformen la direc-
ció de dita empresa pública.

Consta que el sindicat, en la seva condició d’organització sindical més repre-
sentativa en l’àmbit d’aquesta empresa pública, va proposar dos membres
del Consell d’Administració, els quals representen els interessos dels treba-
lladors de l’empresa pública.

Tenint en compte les funcions que la Llei 8/2007 assigna al Consell d’Admi-
nistració (article 8), es pot afirmar que els membres del Consell d’Adminis-
tració podran accedir legítimament a les dades personals dels treballadors
en la mesura que aquest òrgan de govern precisi d’aquesta informació per
al compliment de les funcions assignades.

Així, per exemple, podria ser legítim que els vocals del Consell d’Adminis-
tració accedissin a dades relatives a les condicions laborals dels treballadors
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de l’empresa pública per a l’exercici d’alguna de les funcions establertes a
l’article 8 de la Llei 8/2007. Caldrà, però, analitzar el cas concret per tal de
saber si és necessari accedir a les dades personals preteses o bé es pot
assolir la mateixa finalitat sense accedir a aquella informació o dissociant prè-
viament les dades (principi de qualitat de les dades). En el cas que l’accés
a les dades personals fos innecessari, aquest seria contrari a la normativa
sobre protecció de dades (article 4 LOPD).

Convé aclarir que aquest tercer supòsit no es tracta d’una cessió o comuni-
cació de dades (article 11 LOPD), ja que aquesta figura jurídica es refereix a
la comunicació de dades de caràcter personal a un tercer, mentre que ara ens
referim a la comunicació de dades a un òrgan de govern de la mateixa
Administració Pública. Això significa que aquesta comunicació no ha de com-
plir amb els requisits de l’article 11 LOPD —que la comunicació s’adreci al
compliment d’una finalitat directament relacionada amb les funcions legítimes
del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l’interessat—.Però per
tal que l’accés a dita informació sigui legítim, cal actuar d’acord amb el prin-
cipi de qualitat de les dades (article 4 LOPD), segons el qual: «les dades de
caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats
incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides».

Així, si tenim en compte que les dades laborals (incloses les econòmiques)
dels treballadors de l’empresa pública s’han recollit amb la finalitat que
aquests puguin prestar serveis sanitaris a dita empresa pública, d’acord amb
les condicions laborals subscrites, i amb la finalitat que aquests treballadors
siguin retribuïts per la prestació d’aquests serveis, no sembla incompatible
que el Consell d’Administració accedeixi a aquestes mateixes dades perso-
nals en exercici de les seves funcions de control de la legalitat i de garantia
de la prestació del servei, però en canvi aquestes dades personals no
podrien ser utilitzades per a altres finalitats.

Qüestió diferent seria si els vocals del Consell d’Administració comuniques-
sin a l’organització sindical les dades a les que haurien accedit legítimament.
En aquest cas sí que estaríem davant d’una comunicació de dades il·legítima,
ja que l’organització sindical hauria accedit a unes dades a les que el Consell
d’Administració va accedir per a una finalitat diferent.
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D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada es fan les següents,

Conclusions

Comunicar dades de caràcter personal dels treballadors de l’empresa públi-
ca en qüestió als representants d’aquests constitueix una cessió o comuni-
cació de dades en els termes previstos a la LOPD i, consegüentment, dita
empresa pública ha d’actuar de conformitat amb la normativa sobre protec-
ció de dades.

D’acord amb la normativa analitzada, els representants dels treballadors amb
representació sindical tenen dret a accedir a la còpia bàsica dels contractes
de treball realitzats per aquesta empresa pública, la qual cosa inclou les
dades identificatives dels treballadors, tret del DNI, el domicili, l’estat civil i
qualsevol altra dada que, d’acord amb la LO 1/1982, de 5 de maig, pugui
afectar a la intimitat personal dels afectats.

Pel que fa al personal nomenat, els representants dels treballadors amb
representació sindical tenen dret a accedir a les dades de caràcter personal
identificatives dels treballadors que constin en les resolucions de nomena-
ment d’aquests.

D’acord amb la normativa analitzada, els representants dels treballadors amb
representació sindical també tenen dret a accedir a les dades laborals dels
treballadors en la mesura aquelles dades siguin necessàries per a la nego-
ciació de les condicions de treball dels treballadors representats, per a l’e-
missió d’informes, per a informar els treballadors, o bé per exercir el control
de legalitat. L’accés haurà de realitzar-se anonimitzant prèviament les dades,
tret del cas concret que l’accés a dades personals sigui necessari per acom-
plir la finalitat legítima i superi el judici derivat del principi de qualitat. En la
resta de casos, caldrà el consentiment previ de l’afectat.

Les dades a les quals tinguin accés els representants dels treballadors
només podran destinar-se al compliment de les funcions en relació amb les
quals una norma amb rang legal autoritza la cessió.
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Aquests representants dels treballadors esdevindran destinataris de les
dades personals i responsables del fitxer que contingui aquestes dades, per
la qual cosa estaran sotmesos al deures de sigil professional i de secret.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un Ajuntament sobre
la possibilitat de facilitar determinada informació sobre les trucades
realitzades pels components de l’equip de govern municipal

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit del
Secretari accidental de l’Ajuntament, en el qual es sol·licita el parer de
l’Agència en relació amb la possibilitat de facilitar a l’oposició i a qualsevol
ciutadà que ho demani, la informació sobre els números concrets als que han
trucat els components de l’equip de govern, inclosos els números dels «ser-
veis de tarifació addicional».

En la consulta s’explica que un dels grups municipals a l’oposició va dema-
nar les fotocòpies de les factures dels serveis telefònics utilitzats per l’equip
de govern mitjançant els telèfons mòbils que l’Ajuntament posa a la seva dis-
posició. En el seu moment l’Ajuntament va facilitar aquesta informació, ente-
nent que concorria el dret a conèixer aquesta despesa.

Atès que en alguna d’aquestes factures apareix el concepte de «serveis de
tarifació addicional», en la consulta s’informa que «ara han sol·licitat informa-
ció sobre els números concrets amb els que s’ha establert la comunicació
que ha donat lloc a la facturació de tals serveis».

Es demana el parer de l’Agència Catalana de Protecció de Dades en el sen-
tit de si la informació sobre els números concrets dels telèfons als que han
trucat els components de l’equip de govern, inclosos els de «serveis de tari-
fació addicional», poden facilitar-se a l’oposició i a qualsevol ciutadà que ho
demani, o bé tal informació es troba protegida per la Llei 15/1999, de protec-
ció de dades de caràcter personal.

Analitzada 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 l’oposició municipal, o qualsevol ciutadà que ho
demani, tenen dret a la informació consistent en determinats números de telè-
fon als quals s’ha trucat des dels telèfons mòbils que l’Ajuntament ha posat
a disposició dels membres de l’equip de govern. Aquest conjunt d’informa-
ció que es dubta si s’ha de facilitar, o bé si està protegida per la Llei 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en enda-
vant, LOPD), es refereix específicament als números de telèfon inclosos en
les factures que ja es van facilitar en el seu moment, tal i com s’explica en la
consulta, relatius a serveis de tarifació addicional.

La LOPD té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les
dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les per-
sones físiques, especialment el seu honor i la seva intimitat personal i fami-
liar (article 1), i per tal de fer efectiu i protegir el dret fonamental a l’autode-
terminació informativa, i la resta de drets citats, aquesta llei estén el seu àmbit
de protecció a les dades de caràcter personal, definides en l’article 3.a) de
la LOPD com «qualsevol informació referent a persones físiques identificades
o identificables». Per tant és clar que poden ser dades de caràcter personal
aquelles informacions que permeten la identificació de persones físiques con-
cretes, de forma més o menys directa, i les dades que, en conjunt, donen una
informació sobre les persones físiques.

En primer lloc, i als efectes de l’aplicació de la normativa de protecció de
dades al cas que ens ocupa, cal considerar que la relació de números de
telèfon als quals truca l’usuari d’un telèfon mòbil, podria donar informació
sobre aquest usuari en tant que persona física. A aquests efectes és relle-
vant tenir present el Dictamen 4/2007, sobre el concepte de dades perso-
nals, del Grup de Treball de l’Article 29, creat a partir de la Directiva
95/46/CE, en el qual es posa de manifest que el registre de trucades d’un
telèfon proporciona informació sobre l’usuari, sobre les persones a qui es
truca, etc, afegint que «el concepte de dades personals inclou tant les tru-
cades sortints com les entrants en la mesura en què totes elles contenen
informació sobre la vida privada, les relacions socials o les comunicacions
de les persones». Per tant, per al cas que ens ocupa, es podria considerar
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que la informació que es pugui derivar del llistat de telèfons afecta a l’usuari,
en tant que informació personal que es refereix a aquest usuari. A més, si
aquesta informació es relaciona amb altres dades, podria arribar a donar-
se un perfil sobre aquest usuari, és a dir, una informació de conjunt sobre
determinades característiques personals, socials, de comportament de l’u-
suari, etc.

En segon lloc, la relació de números de telèfon en qüestió pot donar informa-
ció sobre els seus titulars. En concret, els números de telèfon de serveis de
tarifació addicional que es trobin associats a persones físiques, serien als
efectes de la LOPD dades de caràcter personal d’aquestes persones físi-
ques. Atenent a la informació de que es disposa, es pot suposar que alguns
números de telèfon de serveis de tarifació addicional podrien tenir com a titu-
lars una o més persones físiques, o bé una persona jurídica, ja sigui pública
o privada, és a dir, una empresa, una associació, un col·lectiu, una Adminis-
tració pública, etc.

A aquests efectes cal tenir en compte la Resolució de 30 de desembre de
2002, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la
Informació, per la que es disposa la publicació del codi de conducta per a
la prestació dels serveis de tarifació addicional (BOE núm. 24, de 28.1.2003).
En l’article 3.2.2 d’aquesta norma, es detalla el següent:

«3.2.2.   Los servicios de tarifación adicional, en función de los contenidos
básicos que proporcionan, se clasifican en las siguientes modalida-
des:

»3.2.2.1.   El código 803 estará destinado a prestar la modalidad de servicios
exclusivos para adultos.

»3.2.2.2.   El código 806 se destinará a servicios de ocio y entretenimiento.
»3.2.2.3.   El código 807 estará destinado a servicios profesionales.»

En diversos apartats de la mateixa Resolució de 2002, citada, trobem refe-
rències a serveis que donen els «prestadors de serveis», sense més concre-
ció, i també referències més concretes a professionals, experts o persones
qualificades, algunes de les quals, per a l’exercici de la seva activitat, pot ser
que hagin de pertànyer a un col·legi professional, així com referències als ser-
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veis que poden prestar les Administracions públiques o organismes vincu-
lats o dependents d’aquestes (article 3.2.5, apartats 1 a 4).

Així doncs, tenint en compte que la LOPD estén el seu àmbit d’aplicació a la
protecció de les dades de caràcter personal, es pot deduir que la legislació
de protecció de dades resultarà aplicable en aquells casos en què el titular
del telèfon sigui una persona física, o per exemple un professional liberal,
possibilitat que també podria donar-se a arrel del que disposa la Resolució
de 30 de desembre de 2002, citada, cas en el qual necessàriament les dades
estaran sotmeses al control de la LOPD, com ha posat de manifest reiterada
jurisprudència.

Com s’ha apuntat, hi pot haver números de telèfon el titular dels quals sigui
una persona jurídica. En cas de tractament de dades i informacions relatives
a persones jurídiques, cal tenir present que amb caràcter general no s’aplica
la LOPD. No obstant això, cal analitzar si en algun d’aquests casos les dades
(números de telèfon) podrien considerar-se dades de caràcter personal.

En aquest sentit cal tenir en compte que el Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel que s’aprova el RLOPD, i que ha entrat en vigor en data 19
d’abril de 2008, en el seu article 2. 3 disposa que:

«Així mateix, les dades relatives a empresaris individuals, quan facin referèn-
cia a aquests en la seva qualitat de comerciants, industrials o naviliers, també
s’entendran excloses del règim d’aplicació de la protecció de dades de
caràcter personal.»

Aquesta previsió no implica que les dades dels empresaris individuals que-
din fora de la protecció de la LOPD en tots els casos, sinó només quan s’hi
fa referència en la seva condició d’empresaris. Per tant, la interpretació que
es faci de l’article 2.3 del RLOPD, no ha de contradir el que es pugui des-
prendre de la pròpia LOPD, i per tant s’haurà de fer una interpretació restric-
tiva de l’esmentat article 2.3 per tal d’evitar que determinats supòsits de trac-
tament de dades de caràcter personal quedin fora del control de la normativa
de protecció de dades.

Atès que hi podria haver, a arrel del que es planteja en la consulta, un trac-
tament de números de telèfon de serveis de tarifació addicional d’empreses
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enteses com a persones físiques (cas de l’empresari individual), caldria tenir
en compte que, en el cas dels empresaris individuals, la no aplicació de la
LOPD no és clara, a diferència del que succeeix amb les empreses sota
forma de persona jurídica, a les quals és clar, com s’ha apuntat, que no s’a-
plica la legislació de protecció de dades.

Cal tenir en compte que el citat article 2.3 del RLOPD vincula l’exclusió de les
dades d’empresaris individuals del seu règim d’aplicació, a la finalitat per a la
que s’utilitzen les dades. És a dir, l’exclusió opera mentre les dades de l’em-
presari individual s’utilitzin en un context que podríem qualificar com d’estric-
tament professional. Per la informació de què es disposa, no queda clar que
la possible cessió o difusió de les dades examinades a grups de l’oposició
municipal i ciutadans en general, tingui relació directa amb la finalitat del trac-
tament de les dades de facturació dels telèfons mòbils que fa l’Ajuntament, en
tant que responsable d’aquest tractament (article 3.d) LOPD).

Per tant, l’Ajuntament en tant que responsable del tractament de les dades de
facturació dels números de telèfon, a arrel del que es dedueix de la consulta
plantejada, hauria de tenir en compte que, en el cas que aquesta informació
pogués arribar a ser posteriorment utilitzada fora del context de la finalitat per
a la qual l’Ajuntament disposa d’aquests números de telèfon, i s’utilitzi per
conèixer informació sobre el propi subjecte organitzat sota forma d’empresa,
sí resultarà d’aplicació la LOPD, així com la resta de normativa de protecció de
dades de caràcter personal. És a dir, en el moment en què les dades no ja de
l’empresa, sinó del propi empresari individual, en tant que persona física,
puguin ser utilitzades fora del context propi de la gestió d’aquestes dades per
part de l’Ajuntament, caldria considerar l’aplicació de la LOPD a aquest tracta-
ment. La impossibilitat pràctica, en molts casos, de discernir la informació que
correspon a l’empresa i la informació que correspon a l’individu, reforça la con-
veniència de tenir en compte la normativa de protecció de dades als efectes
de la consulta, i d’interpretar de forma estricta la previsió de l’article 2.3 RLOPD.

II

Vist, doncs, que les informacions que es refereixen a una persona física es
sotmeten al control i protecció de la LOPD, i que els números de telèfon
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objecte de consulta poden constituir a aquests efectes dades personals tant
dels usuaris del telèfon mòbil com dels titulars de la línea telefònica, cal exa-
minar la pertinença de la comunicació a tercers d’aquestes dades.

Com a consideració prèvia, es fa esment que la consulta planteja si s’ha de
facilitar la informació en qüestió, o si aquesta informació es troba protegida
per la LOPD. Caldria dir, en primer lloc, que aquestes dues possibilitats no
s’exclouen mútuament, ni són incompatibles. La normativa de protecció de
dades s’estén, com ha quedat dit, a totes les dades de caràcter personal,
independentment de que, en determinats casos, i respectant el règim legal
aplicable, determinades dades personals es puguin cedir a tercers. Aquesta
cessió, en tant que tractament, i per tant, el fet de «facilitar» les dades a ter-
cers, serà una actuació legítima quan es faci en els termes previstos en la
normativa. La cessió no implicarà, en cap cas, que les dades personals dei-
xin d’estar protegides per la LOPD. L’aplicació de la LOPD no comporta
necessàriament la confidencialitat o reserva de les dades personals, sinó el
seu tractament legítim i adequat a les finalitats que justifiquen aquest tracta-
ment, el qual podria incloure, com hem dit, la difusió de dades personals.

Feta aquesta consideració, cal tenir en compte que es considera tractament
de dades de caràcter personal el conjunt d’operacions i els procediments
tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conser-
var, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades
que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències
(article 3.c) LOPD). En conseqüència, qualsevol tractament de dades de
caràcter personal, incloent la comunicació dels números de telèfon sotmesos
a la normativa de protecció de dades que es faci per part de l’Ajuntament,
resta sotmès als principis i disposicions que es contenen en la normativa de
protecció de dades.

D’acord amb el règim previst a la LOPD per a la cessió de dades personals
en general, regulat en els articles 11 i 21 d’aquesta llei, és necessari comp-
tar amb el consentiment del titular de les dades. L’article 11.1 de la citada
llei, disposa que:

«Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacio-
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nades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consen-
timent previ de l’interessat.»

Per tant, amb caràcter general, qualsevol comunicació de dades personals
ha d’ajustar-se a una finalitat legítima, i comptar amb el consentiment de l’a-
fectat o interessat, és a dir, de la persona física titular de les dades objecte
de tractament (article 3.e) LOPD). Aquest consentiment, però, no és neces-
sari en els supòsits que es descriuen en l’article 11.2 LOPD, entre d’altres,
quan la cessió està autoritzada en una llei, o bé quan la comunicació que
s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el defensor del poble, el ministeri
fiscal o els jutges o tribunals o el tribunal de comptes, en l’exercici de les
seves funcions, p bé institucions autonòmiques amb funcions anàlogues a les
citades. Fora dels casos descrits en l’article 11.2 LOPD, citat, es requereix
comptar amb el consentiment del titular de les dades per a cedir aquestes
dades.

Feta aquesta descripció del règim general de la comunicació de dades per-
sonals, cal distingir els dos supòsits de comunicació de dades que planteja
la consulta. En primer lloc, es planteja la cessió de dades «a l’oposició», que
en un moment anterior va sol·licitar les factures dels serveis telefònics utilit-
zats per l’equip de govern. En segon lloc, es planteja la cessió a «qualsevol
ciutadà que ho demani».

III

Per analitzar el dret d’accés a les dades en qüestió per part dels regidors de
l’oposició, cal referir-se a la normativa sectorial aplicable, 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, i per la seva condició de
personal electe de la Corporació municipal. En concret, segons disposa la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (en endavant, LRBRL), els
membres de les Corporacions locals exerceixen una sèrie de funcions en
base a 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 ss. de la
LRBRL), així com funcions de control de les activitats de l’Ajuntament, en
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especial amb la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, pre-
vista a l’article 22.2.a) de la LRBRL, en relació amb les quals tenen recone-
gut un dret d’accés a determinada informació. L’exercici d’aquest dret d’ac-
cés estarà sotmès a determinades condicions, previstes en el Decret
legislatiu 2/2003, i en el Reial decret 2568/1986, que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Sobre aquesta qüestió, l’article 77.1 de la LRBRL, disposa el següent:

«Tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir de l’Alcal-
de o President o de la Comissió de Govern els antecedents, dades o infor-
macions en poder dels serveis de la Corporació que resultin precisos per al
desenvolupament de la seva funció.»

Segons aquest article el reconeixement del dret d’accés a la informació és
per a tots els membres de la Corporació local, independentment del fet que
es trobin en l’equip de govern o bé en l’oposició. També es recorda que, com
ha posat de manifest la jurisprudència, es tracta d’un dret individual que la
normativa concedeix als regidors (STS 18.10.1995), sens perjudici que pugui
ser exercit a través del grup municipal, qüestió sobre la qual ens remetem al
que disposa la normativa sectorial aplicable.

En relació amb el dret d’informació de tots els regidors, l’article 164 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, disposa que:

«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 comis-
sió de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions
que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per
al desenvolupament de llur 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 assumptes
propis de llur responsabilitat.

»b) Es tracti d’assumptes 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 com a accep-
tada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en
el termini 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 sens perjudici de l’o-
bligació de facilitar a tots els membres de la corporació la documen-
tació íntegra de tots els assumptes 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 assumpte inclòs per declaració d’ur-
gència, s’haurà de distribuir, com a mínim, la documentació indis-
pensable per poder tenir coneixement dels aspectes essencials de
la qüestió sotmesa a debat.

»164.5 Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la docu-
mentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en for-
mat paper o bé en el suport tècnic que permeti d’accedir a la infor-
mació requerida.

»164.6 Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat
de la informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de
publicar-ho pot perjudicar els interessos de l’ens local o de tercers.»

Així doncs, els regidors tenen atribuïda per llei la facultat de consultar deter-
minada documentació de què disposa l’Ajuntament, únicament per a l’exer-
cici de les funcions que els corresponguin, per tant s’admet un accés a deter-
minada informació que pot contenir dades de diversa naturalesa, entre
d’altres, dades de caràcter personal.
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Atès que els regidors formen part integrant de l’Ajuntament, des del punt de
vista de la protecció de dades no estaríem pròpiament davant d’un tercer aliè
a la relació entre l’interessat, és a dir, la persona física titular de les dades,
segons l’article 3 e) de la LOPD, i el propi Ajuntament. L’accés que realitzen
els regidors a la informació objecte de la consulta es fa en tant que part inte-
grant del consistori. Ara bé, tot i que es pugui considerar que no estem
davant d’una comunicació de dades sotmesa al règim general previst en els
articles 11 i 21 de la LOPD, l’accés a la informació que, en el cas que ens
ocupa, pot contenir dades de caràcter personal, estarà condicionat al com-
pliment dels principis i obligacions que es desprenen de la LOPD, com s’e-
xamina a continuació.

IV

La normativa de protecció de dades habilita l’accés dels regidors a les dades
de caràcter personal sol·licitades, sense consentiment dels afectats o inte-
ressats, quan l’accés sigui necessari per al desenvolupament de les funcions
de control de les activitats de la Corporació municipal, en els termes previs-
tos en 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 al compli-
ment d’una finalitat concreta, prevista en norma amb rang de llei.

Aquesta és una exigència del principi de qualitat, definit en 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 poden ser trac-
tades per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals
s’han obtingut. Vinculant el principi de qualitat present en la normativa de pro-
tecció de dades, amb l’exercici del legítim dret d’informació dels regidors, cal
entendre que la petició d’accés a aquesta informació sempre haurà d’estar
relacionada amb l’exercici de les concretes funcions que l’ordenament atri-
bueix als regidors.

Aquest principi de qualitat, a més d’exigir que l’accés es produeixi en el marc
d’una finalitat legítima, determinada i explícita (en aquest cas, del desenvo-
lupament de les funcions que la llei atribueix als regidors), també disposa que
les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades,
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així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents
i no excessives en relació amb la finalitat en qüestió. Així, caldria donar accés,
en el cas que ens ocupa, només a les dades personals que siguin necessà-
ries per a donar resposta satisfactòria al dret legítim exercit pels regidors.

El compliment correcte del principi de qualitat exigeix un exercici de ponde-
ració per part de l’Ajuntament. Es tracta de valorar, per tant, si els números
de telèfon objecte de la consulta, són dades pertinents, adequades i no
excessives per al compliment de les finalitats legítimes dels regidors que
sol·liciten aquesta informació. Aquesta valoració obliga a realitzar una pon-
deració dels diferents drets i interessos que poden veure’s afectats per
aquesta comunicació de dades, ponderació que és una exigència del prin-
cipi de qualitat esmentat.

Tot i que de la normativa sectorial aplicable es desprèn que els regidors no
han de justificar les seves peticions d’informació, es fa avinent la convenièn-
cia que els regidors, en fer la sol·licitud d’informació que contingui dades de
caràcter personal, concretin en la mesura del possible la seva petició en rela-
ció amb el desenvolupament de les funcions concretes que els atribueix la
legislació. Aquesta concreció per part dels regidors en sol·licitar informació
facilitarà la ponderació que l’Ajuntament, en tant que responsable dels fitxers
o tractaments de les dades de caràcter personal que tracten, ha de realitzar
per valorar la pertinença de l’accés a les dades. En aquest sentit, l’Ajuntament
tindria més elements per valorar si, per al compliment de la funció concreta
que s’al·legui, és necessari conèixer els números de telèfon als quals ha tru-
cat l’usuari del telèfon mòbil, o si per contra, les dades generals de factura-
ció, que ja han estat posades a disposició dels regidors, són suficients per
donar compliment a la funció al·legada per part dels regidors.

Per la informació de què es disposa, només es pot fer una valoració aproxi-
mada, des del punt de vista de la ponderació que és necessari realitzar.
D’entrada, semblaria que la petició de l’oposició s’emmarca en l’exercici de
les funcions que la normativa citada atribueix als regidors, condició neces-
sària per considerar que l’accés a la informació es manté dins els paràme-
tres del principi de qualitat, citat. En el cas que la petició d’informació que
ens ocupa es pugui entendre relacionada amb l’exercici de la funció de con-
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trol i fiscalització dels òrgans de govern de la corporació, tal i com s’explicita
en l’article 22.2.a) de la LRBRL, es podria considerar, en principi, que la
comunicació de dades es troba dins el marc d’una finalitat legítima.

En aquest sentit, es farà esment a continuació de jurisprudència relativa a la
funció de control de les empreses sobre l’ús irregular o abusiu de telèfons
mòbils per part dels seus treballadors, que de forma anàloga pot servir de
referència en el cas que ens ocupa. En aquesta jurisprudència es valoren els
límits de la capacitat de control de l’empresa en relació amb la finalitat de
detectar l’ús indegut dels telèfons mòbils, finalitat que semblaria equiparable
a la funció de control i fiscalització que en el cas que ens ocupa podrien estar
exercint els regidors de l’oposició, respecte de l’ús de telèfons mòbils per part
dels membres de l’equip de govern.

Per exemple, en la STSJ del País Basc, de 4 de juny de 2002, el tribunal exa-
mina que el perjudici (per a l’organització o empresa) pot medir-se valorant,
per exemple, si l’ús del telèfon es fa o no dins l’horari de jornada laboral, etc.
Afegeix que la utilització del telèfon mòbil en benefici propi és de control rela-
tivament fàcil, en la mesura en que la factura telefònica permet conèixer els
números receptors de les trucades (base per a la seva posterior identifica-
ció), el concret moment en que es van fer, i l’import exacte. Per tant, sembla
que podria considerar-se rellevant, a efectes de constatar l’ús abusiu de telè-
fons mòbils, conèixer aquestes circumstàncies. En la STSJ de Castella i Lleó,
de 10 d’abril de 2003, relativa a la utilització per part d’un treballador, per a
finalitats privades, d’un telèfon mòbil adscrit a un servei públic, es té en
compte els números de telèfon als quals es truca, els horaris en què es fan
les trucades, etc, per emmarcar el tipus de trucades de caire personal fetes
per l’usuari del telèfon, informació que el tribunal considera, per tant, relle-
vant. En relació amb la possible afectació per al dret de la intimitat de l’usuari
del telèfon, el tribunal considera que:

«Los documentos […] son simplemente las facturas telefónicas remitidas por
(...S.A.) al titular del teléfono que no es el actor sino el Ministerio de Justicia
que pone el teléfono móvil a disposición del trabajador para su uso, […] y
parece evidente que el titular del teléfono y quien paga su coste tiene dere-
cho a conocer, mediante el examen de las facturas que se le remiten, el uso
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que se hace del mismo, facturas en las que, como es sabido, sólo figuran el
número de llamadas, horas de las mismas, teléfonos a los que se llama y
coste total, es decir datos que en forma alguna afectan a la intimidad del
usuario por razones de trabajo, que no titular, del teléfono; parece pues claro
que […] ni se precisa autorización judicial alguna para que el titular del telé-
fono pueda recibir y en su caso utilizar las facturas como medio legítimo y
lícito de prueba para evidenciar el uso abusivo realizado por el actor de un
teléfono móvil adscrito a un servicio público.»

Conclou la sentència citada que la utilització de les factures telefòniques pel
seu titular no afecta al secret de les comunicacions de l’usuari (en referència
al dret fonamental reconegut en l’article 18.3 CE) i sembla que és el mitjà més
idoni, que en cap cas suposa envair la intimitat del recurrent, per a acreditar
l’ús estrictament personal del telèfon mòbil.

En la STSJ de Catalunya, de 15 de juliol de 2002,el tribunal admet com a ele-
ment de valoració de l’ús abusiu del telèfon mòbil, comprovar si les trucades
es realitzen en dies festius o hores nocturnes, o que les trucades es facin a
telèfons de la línea 906, «cosa que suposa, donat el seu número elevat, un
cost considerable en la factura». De manera similar, de la STSJ de Múrcia,
de 4 de juny de 2001, es dedueix que el tribunal considera rellevant a efec-
tes del control de l’ús abusiu dels telèfons saber que les trucades, en un cas
similar, es realitzen a països estrangers.

De la jurisprudència comentada, es pot concloure que conèixer determina-
des dades de la factura d’un telèfon mòbil en els casos esmentats, com ara
els números de telèfon als quals es truca, podria resultar rellevant, des del
punt de vista de la finalitat de demostrar l’ús abusiu d’un telèfon mòbil per
part de l’usuari. Més encara, seguint de forma anàloga la jurisprudència
citada, cal tenir present que l’Ajuntament és el titular dels telèfons mòbils que
posa a disposició dels membres de l’equip de govern, i que els regidors que
sol·liciten la informació són part integrant del consistori, per tant, del titular
del telèfon mòbil, i en conseqüència tindrien legitimitat per examinar el con-
tingut de les factures, a efectes de controlar la despesa produïda per aquests
telèfons. Per tant, si la finalitat en què es fonamenta la petició d’accés als
números de telèfon de tarifació addicional objecte de la consulta es refereix
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a la funció legítima de control i fiscalització per part dels regidors (ex article
22.2.a) de la LRBRL) de la despesa que han realitzat els components de l’e-
quip de govern, de forma equiparable al control realitzat per part de les
empreses en la jurisprudència citada, podria considerar-se que l’accés a
aquestes dades és pertinent, als efectes del principi de qualitat esmentat. Per
tant, des de la perspectiva de protecció de dades, l’accés dels regidors als
números de tarifació addicional podria entendre’s ajustat al principi de qua-
litat sempre i quan el compliment de la finalitat al·legada així ho requereixi.

En el cas que la petició d’accés no s’emmarqui en una finalitat equiparable
a funcions de control i fiscalització, caldria examinar si, per al compliment d’a-
questa altra funció, és necessari conèixer els números de telèfon als quals
s’ha trucat, més enllà de la informació de la factura que ja ha estat facilitada,
segons els termes de la consulta. Cal tenir en compte que la informació en
qüestió, com s’ha apuntat en aquest dictamen, unida a altres informacions
diverses sobre els usuaris, és a dir, sobre els membres de l’equip de govern
municipal, podria generar un perfil de comportament o de la personalitat dels
usuaris, el qual podria afectar els drets d’aquestes persones. Qualsevol afec-
tació d’aquests drets, hauria d’estar justificada, com diem, en una finalitat
legítima.

En aquest sentit, i a banda de les consideracions que fa la jurisprudència
citada en relació amb el dret a la intimitat, pel que fa a aquest i els altres drets
fonamentals de l’article 18.1 CE, caldria tenir en compte el que disposa la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil dels drets a l’honor, la inti-
mitat personal i familiar i la pròpia imatge. A aquests efectes, i pel que fa a
la possible afectació per aquests drets, caldria tenir en compte que els usua-
ris del telèfon mòbil són, com es desprèn dels termes de la consulta formu-
lada per l’Ajuntament, «els components de l’equip de govern», que en tant
que càrrecs públics poden estar subjectes a uns paràmetres de protecció
d’aquests drets diferents als que tindria un ciutadà anònim.

En qualsevol cas, a banda de les valoracions que s’han fet respecte les exi-
gències del principi de qualitat, en els termes de la LOPD, el dret d’accés
dels regidors a la informació sempre haurà de regir-se, entre d’altres, pel
deure de reserva, en els termes de l’article 164.6 del Decret legislatiu 2/2003,
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i de l’article 16.3 del Reial decret 2568/1986, citats. Segons aquest article, els
membres de la Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb
les informacions que se’ls faciliti per a fer possible el desenvolupament de la
seva funció.

Quan en la informació a la que s’accedeix es contenen dades personals,
aquest deure de secret es preveu explícitament en l’article 10 de la LOPD,
segons el qual:

«El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tracta-
ment 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 subsistei-
xen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer
o, si s’escau, amb el seu responsable.»

L’accés a dades de caràcter personal en el sí d’un control de l’ús de telèfons
mòbils que es posen a disposició dels components de l’equip de govern muni-
cipal, s’hauria de fonamentar en un motiu concret o un indici de que pot exis-
tir un cert ús desviat d’aquests mitjans. Per contra, un control generalitzat i no
fonamentat en causes contretes no resultaria ajustat, des del punt de vista de
la protecció de dades personals, als paràmetres del principi de qualitat, tenint
en compte que es pot produir una certa afectació per la intimitat dels afectats.
Per això és rellevant que la finalitat per a la qual es sol·licita l’accés a les dades
objecte de consulta sigui concretada, en la mesura del possible.

En aquest sentit, la jurisprudència citada anteriorment, així com, entre d’al-
tres, la STS de 26 de setembre de 2007, ha posat de manifest que existeix
un hàbit generalitzat de tolerància amb certs usos personals moderats dels
mitjans informàtics o de comunicació facilitats (als treballadors). Quan es pro-
dueix un ús que sobrepassa les instruccions donades per qui posa a dispo-
sició aquests mitjans (en aquest cas, l’Ajuntament), és quan es podria justi-
ficar un control. En aquest sentit, seria recomanable, com ha manifestat la
jurisprudència, que aquestes instruccions i pautes d’utilització dels telèfons
mòbils, en el cas que ens ocupa, siguin clares i es donin a qui ha d’utilitzar
els telèfons. D’aquesta manera, l’usuari pot conèixer a priori l’ús que es con-
sidera adequat d’aquests mitjans i, per tant, les conseqüències que poden
derivar-se d’un ús no consentit o abusiu.
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Si la petició d’informació sobre els números de telèfon concrets obeeix a indi-
cis clars de què l’us personal del telèfon ha excedit l’us personal moderat que
resulta admisible, com podria desprendre’s p. ex. d’un desmesurat import de
la factura, o de l’aparició reiterada de telefons de tarifació addicional, pot
resultar justificat l’accés a aquesta informació.

En qualsevol cas, però, seria recomanable examinar quines són les dades
estrictament necessàries per donar compliment a aquest control sense posar
en risc drets fonamentals. Així per exemple si l’anomalia consisteix en la uti-
lització reiterada de telèfons de tarifació addicional, no semblaria justificat
haver de tenir accés, per aquest motiu, a tota la resta de números de telèfon
amb els quals s’hagi establert comunicació.

V

Vist que la comunicació de les dades objecte de consulta només es justifica-
ria en el marc d’una finalitat legítima dels regidors, cal tenir en compte, com
s’ha apuntat, que els números de telèfon també constitueixen dades perso-
nals de les persones físiques titulars de les línies de telèfon. En aquest sen-
tit, per tal de donar compliment equilibrat al dret d’accés dels regidors i al
dret a la protecció de dades personals, no s’ha de descartar la possibilitat
de donar la informació sense fer referència al número de telèfon complet, per
exemple, de manera que no resulti identificable la persona física concreta titu-
lar del número de telèfon.

És a dir, si la finalitat de control i fiscalització dels regidors de la despesa eco-
nòmica produïda per la utilització de telèfons mòbils, si escau, es pot complir
tenint coneixement del nombre i cost de les trucades a números de tarifació
addicional, indicant només el codi 803, 806 o 807 del número en qüestió, sense
facilitar el número complet, s’estaria donant compliment a la finalitat legítima
de fiscalització i control, sense posar en risc el dret fonamental a la protecció
de dades personals de persones físiques determinades, o els altres drets fona-
mentals citats, previstos a l’article 18.1 CE. Pel que fa a la resta de números
als quals es truca, i que es refereixin a persones físiques, es podria estudiar la
possibilitat de fer referència al tipus (trucada metropolitana, internacional...) o
destinatari de la trucada, sense identificar la persona física concreta.
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També es recomana que, en el cas que a través de preguntes, interpel·la-
cions o altres formes de debat en el plenari s’hagi de tractar en el ple muni-
cipal sobre la qüestió que analitzem, es valori la possibilitat de fer una vota-
ció per tal que el debat sobre possibles usos irregulars o abusius de telèfons
o altres dispositius posats a disposició dels membres del consistori es faci
de forma secreta, seguint allò que disposa l’article 70.1 LRBRL.

Atenent al que disposa la Resolució de 30 de desembre de 2002, citada,
donant informació sobre els codis, es pot tenir coneixement sobre els contin-
guts o la tipologia bàsica dels serveis en qüestió. Així, si es considera que la
comunicació dels codis dels telèfons en qüestió dóna compliment suficient a
la legítima finalitat que preveu la LRBRL i la resta de normativa esmentada
sense desvirtuar-la, caldria tenir en compte aquesta possibilitat, la qual hau-
ria de ser valorada des del propi Ajuntament, en realitzar el judici de ponde-
ració necessari. Des de la perspectiva del principi de qualitat i amb la infor-
mació de què es disposa, la identificació d’aquestes persones físiques
concretes no semblaria en principi necessària, en el context de la funció de
l’article 22.2.a) de la LRBRL, citat.

Així, si la informació de facturació del telèfon mòbil pot donar-se d’aquesta
manera, i si pot ser suficient per al compliment de la finalitat legítima de la
oposició, sense incloure dades concretes de persones físiques, ja no esta-
ríem davant d’una comunicació de dades de caràcter personal, ja que no
resultaria identificada o identificable cap persona física titular de les dades.

VI

A continuació analitzarem la possibilitat de cessió dels números de telèfon
objecte de la consulta a «qualsevol ciutadà que ho demani». En aquest cas
s’estaria plantejant una comunicació de dades personals a una pluralitat no
concretada de receptors, per tant, una difusió dels números de telèfon, a par-
tir d’una petició d’algun ciutadà.

Vist el plantejament general que es fa en la consulta, en què no es concre-
ten les finalitats per les quals s’hagi pogut produir una petició per part d’al-
gun ciutadà, es pot fer recordatori del règim general de la comunicació de
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dades, en aquest cas, l’article 11 de la LOPD. Com ha quedat apuntat,
segons aquest article, la comunicació de dades en aquest cas només serà
legítima si, a falta de consentiment dels afectats o interessats, la comunica-
ció es troba prevista en una norma amb rang de llei.

Així, en base al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
davant una sol·licitud concreta d’informació per part d’un ciutadà, caldrà valo-
rar si concorre l’exercici d’un dret o interès legítim, o la condició de persona
interessada, per tal de ponderar la legitimitat de la comunicació de les dades
sense el consentiment del titular.

També caldrà tenir en compte, si escau, el que disposa el Decret legislatiu
2/2003, citat, respecte la facilitació d’informació als ciutadans (articles 154 i
següents). En determinats supòsits, i pel que fa a determinades informacions,
els ciutadans tenen dret a obtenir informació per part de l’Ajuntament. Ara bé,
els drets d’accés a la informació per part dels ciutadans, en el context d’a-
questa norma, resten en qualsevol cas limitats en tot allò que afecta, entre
d’altres, la intimitat de les persones.

A diferència, doncs, de les consideracions que s’han fet en aquest dictamen
respecte la funció legítima de control i fiscalització per part dels regidors de
la despesa que han realitzat els components de l’equip de govern, que podria
justificar un accés a les dades objecte de la consulta, no sembla que amb
caràcter general es justifiqui un accés generalitzat per qualsevol ciutadà als
números de telèfon en qüestió.

Per tant, en cas d’una petició concreta per part d’un ciutadà, l’Ajuntament
haurà de tenir en compte aquest conjunt normatiu per tal de valorar la comu-
nicació o no de la informació, quan aquesta conté dades de caràcter perso-
nal, en connexió amb el règim general de la comunicació de dades perso-
nals, previst a l’article 11 de la LOPD.

En conclusió, i en atenció al que es descriu en la consulta, no sembla que hi
hagi una norma amb rang de llei que habiliti amb caràcter general una comu-
nicació dels números de telèfon de serveis de tarifació addicional quan
aquests constitueixen dades de caràcter personal protegides per la LOPD, a
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qualsevol ciutadà que ho demani, sense comptar amb el consentiment del
titular de les dades. Davant de cada petició l’Ajuntament hauria de compro-
var, en primer lloc, si es disposa d’aquest consentiment, o bé si existeix una
norma amb rang de llei que resulti aplicable, entre d’altres circumstàncies
previstes a l’article 11 de la LOPD.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada per l’Ajuntament sobre la possibilitat de facilitar determinada informa-
ció sobre les trucades realitzades pels components de l’equip de govern
municipal, es fan les següents,

Conclusions

Els números de telèfon de serveis de tarifació addicional poden constituir
dades de caràcter personal en atenció al que disposa 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 iden-
tificades o identificables». En aquest sentit, tant els usuaris dels telèfons com
les persones físiques titulars dels mateixos podrien ser considerats afectats
o interessats.

Atès que tots els regidors del Consistori tenen atribuït per Llei 7/1985, de 2
d’abril, un dret específic d’accés a la informació, i per tant la facultat de con-
sultar determinada documentació de què disposa l’Ajuntament per a l’exer-
cici de les funcions legítimes que els corresponguin, es podria admetre un
accés a les dades de caràcter personal objecte de consulta.

L’accés serà legítim, des de la perspectiva de la protecció de dades, quan
es doni compliment als principis i obligacions de la LOPD, en concret, el prin-
cipi de qualitat de les dades, segons el qual les dades només es poden uti-
litzar per al compliment d’una finalitat concreta, prevista en una norma amb
rang de llei, en aquest cas, el necessari desenvolupament de les funcions
que corresponen als regidors. En concret, l’accés dels regidors als números
de tarifació addicional podria entendre’s ajustat al principi de qualitat si la
finalitat en què es fonamenta la petició es refereix a la funció legítima de con-
trol i fiscalització de la despesa que han realitzat els components de l’equip
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de govern amb la utilització de telèfons mòbils que el propi Ajuntament, des
qual els regidors són part integrant, posa a la seva disposició.

Cal tenir en compte que la informació en qüestió, unida a altres informacions,
podria generar un perfil de determinades característiques personals, socials
o de comportament dels usuaris, i per tant seria pertinent que en l’examen
de ponderació que ha de realitzar l’Ajuntament, es tingui en compte aquesta
circumstància.

L’accés per part dels regidors a les dades de caràcter personal en qualse-
vol cas haurà de regir-se pel deure de secret, en els termes de l’article 10 de
la LOPD, i de la normativa sectorial aplicable.

Es recomana valorar les diferents opcions que poden existir per donar sufi-
cient informació sobre la tipologia o codi dels números de telèfon de tarifa-
ció addicional, si escau, sense fer identificada o identificable la persona física
concreta titular del telèfon.

Pel que fa a l’accés generalitzat per qualsevol ciutadà que ho demani, atès
que la informació objecte de consulta pot contenir dades de caràcter perso-
nal, caldrà aplicar el règim general de la comunicació de dades personals,
previst a l’article 11 de la LOPD, segons el qual és necessari el consentiment
de la persona titular de les dades, a menys, entre d’altres, que la cessió es
trobi prevista en una norma amb rang de llei.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada sobre la difusió a la
pàgina web d’una Administració pública de dades de caràcter personal

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una
Administració pública amb competències en matèria de Medi Ambient, en el
que es demana que l’Agència emeti un dictamen per valorar si la difusió en
la pàgina web de l’Administració esmentada d’una relació de personal tèc-
nic capacitat pot suposar una vulneració de la legislació sobre protecció de
dades.

En concret, en l’escrit s’exposa que en el marc de l’acreditació de determi-
nades entitats col·laboradores que realitzen funcions d’inspecció i control per
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compte de l’Administració, aquest té la intenció de publicar en la seva pàgina
web, per a cada una de les entitats acreditades, una relació de tècnics capa-
citats per tal que diversos organismes públics i privats, o els ciutadans en
general, puguin accedir a aquesta informació i consultar si els tècnics que
estan realitzant funcions externalitzades estan capacitats o no.

En la consulta es sol·licita el parer de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades per saber si el fet de fer pública a la pàgina web aquesta relació de
personal tècnic capacitat vulneraria la Llei orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD).

La consulta s’acompanya de còpia del document que s’ha previst publicar,
on constaria la relació de tècnics capacitats de les entitats ambientals de con-
trol (document d’annex a l’acreditació).

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

I

Dins el marc normatiu que resulta rellevant per a la consulta, cal citar la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambien-
tal. Aquesta llei té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa
de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut
de les persones, en l’àmbit territorial de Catalunya. Per a complir amb aquest
objectiu, es sotmeten al règim d’autorització ambiental diverses activitats rela-
cionades, entre d’altres, amb l’energia, la indústria mineral o química, o la
gestió de residus. El règim d’autorització s’aplica tant a la implantació de l’ac-
tivitat com per a tot canvi substancial que s’hi pretengui introduir posterior-
ment. Com es concreta en l’article 12 de la mateixa llei, l’autorització ambien-
tal compleix amb les finalitats de gestionar correctament les emissions que
produeixen les activitats sotmeses a autorització, disposar d’un sistema de
prevenció que integri en una única autorització diverses autoritzacions sec-
torials, per tal de dur a terme un enfocament integrat del tractament d’emis-
sions que afecten el medi ambient, i integrar aquest procés en una resolució
única del corresponent òrgan ambiental.
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Segons es preveu en la disposició addicional cinquena de la Llei 3/1998,
mentre no estigui regulat per llei el sistema d’acreditació d’entitats col·labo-
radores de l’Administració establert per la Llei 3/1998, s’habilita el Govern per
fixar-ne el règim provisional. En aquest sentit, el Decret 170/1999, de 29 de
juny, va aprovar el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals
de control. Segons l’article 3.a) del decret citat, s’entén per Entitat ambiental
de control (en endavant, EAC), l’entitat col·laboradora de l’Administració con-
sultant, constituïda per una empresa, o agrupació d’aquestes amb caràcter
estable, de caràcter públic o privat, que obté l’acreditació per exercir les fun-
cions de control que determina la Llei 3/1998.

Segons es descriu en el Decret 170/1999, les entitats públiques o privades
es poden acreditar per al control de totes o alguna de les tipologies d’activi-
tats relacionades en la Llei 3/1998. Aquestes entitats tindran les obligacions
de realitzar totes les actuacions de control per a les que estiguin acreditades
que se’ls encarregui formalment, expedir les actes, informes i certificacions
exigibles, mantenir els expedients, certificacions, etc, durant un període de
cinc anys, i tarifar les seves actuacions d’acord amb els preus estipulats.

Per a poder realitzar les funcions que se’ls encomana, les EAC citades hau-
ran de sotmetre’s, pel que fa a la seva actuació, al que disposa el Decret
170/1999, en concret, hauran d’acreditar-se, per a la qual cosa el decret esta-
bleix un procediment específic, en el qual els interessats han de presentar
una sol·licitud juntament amb documentació diversa, entre d’altres, una rela-
ció del personal de plantilla, indicativa de la titulació professional, així com el
nom, cognoms i titulació del director o directors tècnics. En l’article 17 del
Decret citat, es crea el corresponent Registre d’entitats ambientals de con-
trol, en el qual s’inscriuen les entitats acreditades.

Vist el marc normatiu especialment rellevant als efectes de la consulta formu-
lada, a continuació es faran les consideracions oportunes des de la perspec-
tiva de protecció de dades de caràcter personal.

II

Per tal de centrar els termes de la consulta en relació amb la normativa de
protecció de dades, cal tenir present que la LOPD té per objecte garantir i
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protegir, pel que fa al tractament d’aquestes dades, les llibertats públiques i
els drets fonamentals de les persones físiques, especialment el seu honor i
la seva intimitat personal i familiar (article 1), i per tal de fer efectiu i protegir
el dret fonamental a l’autodeterminació informativa, i la resta de drets citats,
aquesta llei estén el seu àmbit de protecció a les dades de caràcter perso-
nal, definides en l’article 3.a) de la LOPD com «qualsevol informació referent
a persones físiques identificades o identificables». La protecció que atorga
aquesta llei, per tant, així com la càrrega per al responsable del tractament
de les dades de complir amb tots els seus principis i obligacions, s’estén
exclusivament a les dades que es puguin qualificar com a dades de caràc-
ter personal, quedant exclòs de l’aplicació d’aquesta normativa qualsevol
altre tipus d’informació, entre d’altres, les dades relatives a persones jurídi-
ques, per bé que aquesta informació pugui ser objecte de protecció per part
d’altres normes.

Partint d’aquesta consideració inicial, cal acotar l’àmbit d’aplicació de la
LOPD en relació amb les dades objecte de la consulta. En l’escrit que acom-
panya la consulta, en què es recullen les dades que es podrien difondre en
la web corporativa de l’Administració consultant, es fa esment de la tipologia
d’activitats, la data d’acreditació de la tipologia, el nivell d’actuació, els noms
i cognoms dels tècnics capacitats i, en algun cas, d’un peu de pàgina que
acompanya algun dels noms, i que indica, segons la mateixa documentació,
que es tracta de «Tècnic/s capacitat/s per dur a terme actuacions en dipò-
sits controlats segons el Decret 1/1997», o de «Tècnic/s capacitat/s per dur
a terme actuacions en establiments de venda al detall de carburants per a
motors de combustió interna».

Del conjunt d’aquesta informació es pot deduir que les dades que es podria
difondre són, d’una banda, dades identificatives, -nom i cognoms dels pro-
fessionals acreditats-, així com altres dades que es refereixen a la capacita-
ció professional d’aquestes persones. D’aquesta manera, del conjunt de la
informació que s’inclou en la document «Annex a l’acreditació» objecte de la
consulta, podria fins i tot arribar a deduir-se altres informacions, com ara for-
mació i titulació professional, etc, informació que constitueix dades de caràc-
ter personal, i que per tant està protegida per la LOPD.
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A aquests efectes és rellevant tenir present el Dictamen 4/2007, sobre el con-
cepte de dades personals, del Grup de Treball de l’Article 29, creat a partir de
la Directiva 95/46/CE, en el qual es recorda que per a la Directiva de protecció
de dades citada, és dada de caràcter personal tota informació sobre una per-
sona física identificada o identificable, de manera que la informació que pugui
arribar a deduir-se sobre una persona física (informació sobre el perfil profes-
sional, sòcio-econòmic, etc), per bé que indirectament a partir d’informacions
o dades que sí s’expliciten, també seria informació de caràcter personal.

Per tant, per al cas que ens ocupa, es podria considerar que la informació
que es pugui derivar de la inclusió dels noms i cognoms d’un professional en
aquest llistat, és també informació personal que es refereix a aquest profes-
sional. En definitiva, cal fer avinent que si aquesta informació es relaciona
amb altres dades, podria arribar a donar-se un perfil sobre aquest usuari, és
a dir, una informació de conjunt sobre determinades característiques perso-
nals, professionals, de formació, etc.

D’altra banda, pel que fa als professionals dels quals s’inclouria el nom i cog-
noms en el document objecte de consulta, no es fa esment detallat sobre el fet
de si es pot tractar d’empresaris individuals, de professionals liberals o autò-
noms, assalariats, etc. Tenint en compte el marc normatiu relacionat amb la con-
sulta, i que s’ha esmentat en l’apartat anterior d’aquest dictamen les EAC, com
a tals, són empreses o grups d’empreses, i per tant els professionals dels quals
es donaria informació es trobarien, sembla, integrats en la plantilla d’aquestes
empreses, tot i que no es descarta que puguin donar-se altres tipus de vincu-
lacions entre el professional o l’empresa, o senzillament tractar-se d’empreses
enteses com a persones físiques, com és el cas de l’empresari individual, el
nom i cognoms del qual podria figurar en aquest llistat objecte de la consulta.

En aquest sentit cal tenir en compte que el Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel que s’aprova el RLOPD, i que ha entrat en vigor en data 19
d’abril de 2008, en el seu article 2. 3 disposa que:

«Així mateix, les dades relatives a empresaris individuals, quan facin referèn-
cia a aquests en la seva qualitat de comerciants, industrials o naviliers, també
s’entendran excloses del règim d’aplicació de la protecció de dades de
caràcter personal.»
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Aquesta previsió no implica que les dades dels empresaris individuals que-
din fora de la protecció de la LOPD en tots els casos, sinó només quan s’hi
fa referència en la seva condició d’empresaris. Per tant, la interpretació que
es faci de l’article 2.3 del RLOPD, no ha de contradir el que es pugui des-
prendre de la pròpia LOPD, i caldrà fer una interpretació restrictiva de l’es-
mentat article 2.3 per tal d’evitar que determinats supòsits de tractament de
dades de caràcter personal quedin fora del control de la normativa de pro-
tecció de dades.

Així doncs en el cas que es poguessin difondre dades d’empreses enteses
com a persones físiques (cas de l’empresari individual), caldria tenir en
compte que, en el cas dels empresaris individuals, la no aplicació de la LOPD
no és clara, a diferència del que succeeix amb les empreses sota forma de
persona jurídica, a les quals és clar, com s’ha apuntat, que no s’aplica la
legislació de protecció de dades.

Cal tenir en compte que el citat article 2.3 del RLOPD vincula l’exclusió de
les dades d’empresaris individuals del seu règim d’aplicació, a la finalitat per
a la que s’utilitzen les dades. És a dir, l’exclusió opera mentre les dades de
l’empresari individual s’utilitzin en un context que podríem qualificar com d’es-
trictament professional. Així, en el moment en què les dades dels empresa-
ris poguessin ser difoses i tractades posteriorment per tercers, fora del con-
text de la finalitat per a la qual l’Administració consultant hagués difós les
dades en la web, i s’utilitzi per conèixer informació sobre el propi subjecte
organitzat sota forma d’empresa, sí resultaria clarament d’aplicació la LOPD,
així com la resta de normativa de protecció de dades de caràcter personal.
És a dir, en el moment en què les dades no ja de l’empresa, sinó del propi
empresari individual, en tant que persona física, puguin ser utilitzades fora
del context propi del que es refereix al procediment d’acreditació de les EAC
per l’Administració consultant, caldria considerar l’aplicació de la LOPD a
aquest tractament. La impossibilitat pràctica, en molts casos, de discernir la
informació que correspon a l’empresa i la informació que correspon a l’indi-
vidu, reforça la conveniència de tenir en compte la normativa de protecció
de dades als efectes de la consulta, i d’interpretar de forma estricta la previ-
sió de l’article 2.3 RLOPD.
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III

Vist que les dades objecte de la consulta i, en definitiva, la informació per-
sonal que se’n pugui derivar, tenen la consideració de dades de caràcter
personal, i que per tant es troben protegides per la LOPD, cal tenir en
compte que el tractament d’aquestes dades per part de l’Administració con-
sultant haurà de complir amb tots els principis i obligacions de la normativa
citada.

Als efectes que ens ocupen, cal entendre per tractament de dades, tal i com
es desprèn de l’article 3.c) de la LOPD, les operacions i procediments tèc-
nics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar,
elaborar, modificar, bloquejar o cancel·lar, així com les cessions de dades que
derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències. Així, la
difusió de dades s’ha de considerar com tractament de dades, tal i com es
desprèn també de l’article 2.b) de la Directiva 95/46/CE.

Pel que fa a la difusió de dades personals a través de pàgines web corpora-
tives, es fa avinent que l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha emès
la Recomanació 1/2008, sobre la difusió d’informació que contingui dades de
caràcter personal a través d’Internet.

Atesos els termes de la consulta, en aquest dictamen es farà especial esment
al contingut de la citada Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.

En concret, pel que fa a la difusió d’informació personal a través de pàgines
web corporatives, en concret, en el cas que ens ocupa, de la pàgina web de
l’Administració consultant, i pel que fa a la legitimitat d’aquesta difusió es con-
sidera que, tot i no tenir destinataris concrets, la difusió s’ha d’entendre com
una comunicació de dades en el sentit de l’article 11 de la LOPD. Aquest arti-
cle disposa, en el seu apartat 1, que:

«Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacio-
nades amb les funcions legítimes del cedent i el cessionari amb el consenti-
ment previ de l’interessat.»
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Segons es desprèn de l’apartat 2 del mateix article, el consentiment que s’e-
xigeix amb caràcter general no és necessari quan es dóna alguna de les cir-
cumstàncies previstes, entre d’altres, que la cessió de dades es trobi autorit-
zada en una llei.

Com a recordatori, i pel que fa a la difusió de dades personals contingudes
en els fitxers de l’Administració consultant, es fa avinent que en l’anterior dic-
tamen de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre un projecte de dis-
posició de creació de fitxers, en concret, respecte el fitxer «Expedients de
les entitats ambientals de control (EAC) acreditades o en procés d’acredita-
ció», citat, en el qual es tracten, entre d’altres, noms i cognoms del personal
capacitat de l’EAC, l’Agència ja va posar de manifest la necessitat de tenir
present el règim de comunicació de dades de la LOPD.

En base al règim general de la LOPD en relació amb la cessió de dades, en
concret, amb la difusió de dades personals a través de la web de
l’Administració consultant, l’Agència Catalana de Protecció de Dades reco-
mana a les entitats responsables dels fitxers que contenen aquesta informa-
ció que facin una anàlisi prèvia, des del punt de vista de la protecció de
dades de caràcter personal, de la informació que es pretengui difondre, per
tal d’evitar la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal
fora dels supòsits legalment previstos (apartat 5 de la Recomanació 1/2008).

Dins d’aquest exercici de ponderació necessari, caldrà analitzar si la difusió
pot afectar els drets personals dels afectats (drets a l’honor, a la intimitat o a
la pròpia imatge, configurats a l’article 18 CE), tenint en compte els límits o
previsions de la normativa sectorial aplicable, en funció de la tipologia de les
dades, o de si permet l’obtenció de perfils sobre la personalitat o la conducta
de les persones físiques.

La Recomanació 1/2008, en l’apartat 5 citat, considera que en l’anàlisi prè-
via a la difusió d’informació que ha de fer, en aquest cas, l’Administració con-
sultant, cal tenir en compte determinats aspectes, dels quals es citen a con-
tinuació els que seran objecte de major atenció en aquest dictamen, atesos
els termes de la consulta. En concret, caldrà fer atenció, com s’anirà esmen-
tant en aquest dictamen, a si les dades han estat recollides per a una finali-
tat legítima i d’una forma legítima, si existeix algun deure de reserva respecte
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les dades, si existeix previsió en norma amb rang de llei sobre la publicitat
que cal donar a la informació, si s’ha informat a l’interessat de la posterior
difusió de les seves dades, o si es compta amb el consentiment de les per-
sones afectades per la difusió.

IV

Apuntat doncs quin és el règim general aplicable a la comunicació o difusió
de dades personals i les consideracions prèvies a la difusió que seria perti-
nent fer, cal tenir en compte que en la consulta es planteja la difusió de dades
relacionades amb la matèria de medi ambient, la qual presenta unes particu-
laritats que cal considerar.

En concret, en aquesta matèria ens trobem amb la particularitat que l’orde-
nament jurídic ha reconegut un dret d’accés a la informació que podríem qua-
lificar de «reforçat», i una obligació pels poders públics de difondre informa-
ció que tingui rellevància mediambiental, i per tant, en l’anàlisi que cal fer
respecte la legitimitat de la difusió de les dades objecte de la consulta, cal
examinar la normativa relativa a aquesta matèria.

D’entrada es constata que l’ordenament jurídic reconeix el dret de tothom a
accedir i conèixer determinades informacions rellevants en matèria mediam-
biental, fins i tot informació que pot contenir dades de caràcter personal, dret
que podria entrar en conflicte amb el dret a la protecció de les dades de
caràcter personal que té per objecte la tutela i el control de les dades de per-
sones físiques que puguin constar en la informació difosa segons disposa la
normativa mediambiental. Per tant, atès que en el cas que ens ocupa conco-
rren dos drets, serà necessari ponderar les circumstàncies del cas concret
per valorar la pertinença de la difusió d’informació.

La interacció entre els drets a la protecció de dades i a l’accés a la informa-
ció es posa de manifest en la mateixa Directiva 95/46/CE, en matèria de pro-
tecció de dades personals, que en el seu considerant 72 ja autoritza, expres-
sament, que es tingui en compte el principi d’accés públic als documents
oficials a l’hora d’aplicar els principis exposats a la Directiva. Estrictament, el
dret d’accés a la informació de què disposen les administracions públiques
i el dret a la protecció de les dades de caràcter personal són drets a prote-
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gir sense que existeixi cap relació de jerarquia entre ells i en aquest sentit el
Supervisor Europeu de Protecció de Dades, en el seu Document sobre l’ac-
cés del públic als documents i la protecció de dades (juliol 2005) analitza la
relació entre ambdós drets, i posa de manifest que en els supòsits en que
puguin ser invocats els dos drets, cal analitzar quins són els béns i interes-
sos en joc per fer-ne una valoració adequada. En sentit similar, el Llibre verd
de la Comissió de les Comunitats Europees sobre Accés del públic als docu-
ments de les institucions de la CE (COM(2007)185), apunta criteris per fer
compatibles el dret d’accés i la protecció de dades.

Des d’un punt de vista general, la regulació existent actualment del dret d’ac-
cés, es concreta en els articles 35 i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, de conformitat amb el què disposa l’article 105.b) de la
Constitució, que preveu que la llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius
i registres administratius, excepte en allò que afecti la seguretat i defensa de
l’Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les persones.

Com s’ha avançat, aquestes previsions generals respecte el dret d’accés
s’han concretat en matèria de medi ambient, i en aquest sentit cal tenir en
compte l’article 27 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en l’apartat ter-
cer reconeix que «totes les persones tenen dret a accedir a la informació
mediambiental de què disposen els poders públics. El dret d’informació
només pot ésser limitat per motius d’ordre públic justificats, en els termes que
estableixen les lleis».

Així mateix, cal tenir en compte la Llei 27/2006, de 18 de juliol que regula els
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia
en matèria de medi ambient (i incorpora les Directives 2003/4/CE i
2003/35/CE així com el Conveni d’Aarhus, ratificat per Espanya el desembre
de 2004).

Aquesta llei reconeix a l’article 1.1.a) el dret a accedir a la informació ambien-
tal que es troba en poder de les autoritats públiques o d’altres subjectes que
la posseeixin en nom seu; a l’article 1.1.b) es reconeix el dret a participar en
els procediments per a la presa de decisions sobre assumptes que incidei-
xen directa o indirectament en el medi ambient, i l’elaboració o aprovació dels
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quals correspon a les Administracions públiques. A l’apartat 2 del mateix arti-
cle disposa que la llei «garanteix igualment la difusió i la posada a disposi-
ció del públic de la informació ambiental, de manera paulatina i amb el grau
d’amplitud, de sistemàtica i de tecnologia el més àmplia possible”. Als efec-
tes de la llei, es considera informació ambiental tota informació en forma
escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma sobre les qües-
tions diverses, entre d’altres, l’estat dels elements del medi ambient, factors
que afecten al medi ambient, mesures administratives o polítiques, normes,
plans, programes, que afecten aquesta matèria, informes sobre l’execució de
la legislació mediambiental, etc, tal i com es concreta en l’article 2.3 de la llei.

L’article 3.1 concreta els drets que comprèn l’exercici del dret d’accés a la
informació ambiental i que poden exercir tots els ciutadans, i el mateix arti-
cle, en l’apartat 2, concreta els drets en relació amb la participació pública.
En concret, l’article 3.2.e) reconeix el dret a participar de manera efectiva i
real, d’acord amb allò que disposa la legislació aplicable, en els procedi-
ments administratius tramitats per a l’atorgament de les autoritzacions regu-
lades en la legislació sobre prevenció i control integrat de la contaminació,
per a l’emissió de les declaracions d’impacte ambiental, així com en deter-
minats processos previstos en la legislació d’aigües. El Títol II determina les
obligacions que comporta l’exercici d’aquests drets per a les autoritats públi-
ques i altres obligacions de difusió de la informació ambiental, en termes
generals. En concret, pel que fa a la difusió per les autoritats públiques de
la informació ambiental, s’insisteix en què cal prendre les mesures oportu-
nes per assegurar la paulatina difusió de la informació ambiental i la seva
posada a disposició del públic, de la manera més àmplia i sistemàtica pos-
sible. En aquest sentit, l’article 7 defineix un contingut mínim de la informa-
ció objecte de difusió, que ha d’incloure, entre d’altres, les autoritzacions
amb un efecte significatiu sobre el medi ambient i els acords en matèria de
medi ambient.

Els articles 10 i següents de la llei citada desenvolupen el procediment rela-
tiu a l’accés a la informació ambiental prèvia sol·licitud. En concret, l’article
13 de la Llei 27/2006 regula les excepcions a la obligació de les autoritats
públiques de facilitar informació ambiental a partir de la sol·licitud d’informa-
ció que hagi formulat qualsevol interessat. Entre les excepcions, cal desta-
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car la prevista a l’apartat 2.f) que permet denegar la informació, que hauria
estat prèviament sol·licitada per algun interessat a l’Administració, si la seva
revelació pot afectar negativament al caràcter confidencial de les dades per-
sonals tal i com es regulen a la LOPD, sempre i quan la persona interessada
a la que concerneixin no hagi consentit el seu tractament o revelació.
S’estableix expressament que aquestes excepcions han de ser interpretades
de manera restrictiva i que a aquests efectes, es ponderarà en cada cas con-
cret l’interès públic al qual s’até amb la divulgació amb l’interès públic atès
amb la denegació. En aquest sentit, la previsió de la llei és reflex del que ja
preveu el Conveni d’Aarhus, que estableix que els motius de denegació de
l’accés a la informació mediambiental (entre els quals, el caràcter confiden-
cial de les dades i dels expedients personals de persones físiques que no
han consentit en la divulgació d’aquestes informacions) han d’interpretar-se
de manera restrictiva tenint en compte l’interès que la divulgació tindria per
al públic i segons aquestes informacions guardin relació amb les emissions
al medi ambient. En el mateix sentit, tot i que en relació amb l’aplicació del
Conveni d’Aarhus a les institucions i organismes de la Unió Europea, es pro-
nuncia el Reglament (CE) nº 1367/2006, del Parlament i del Consell.

Tot i que les previsions de l’article 13 de la llei citada, en concret, les excep-
cions al deure de donar informació, es preveuen per als casos en què hi ha
una sol·licitud prèvia d’un interessat, res obsta perquè es puguin considerar
aplicables aquestes previsions i excepcions al supòsit en què les autoritats
públiques difonen informació mediambiental, tot i que no hi hagi hagut una
petició prèvia d’informació.

Des de la perspectiva de la protecció de dades, i segons el marc normatiu
que s’acaba de descriure, es considera que l’accés a la informació mediam-
biental es podrà veure restringit o limitat quan impliqui una afectació per
dades que hagin de requerir una «confidencialitat», és a dir, una protecció o
reserva especial. Aquest terme de «confidencialitat» hauria d’interpretar-se
de forma restrictiva, com es desprèn de l’article 13.4 de la Llei 27/2006, vist
que la normativa aplicable a la difusió d’informació mediambiental parteix
d’una interpretació extensiva dels supòsits en què es pot difondre informa-
ció, i que exigeix fins i tot a les Administracions públiques que vagin ampliant
gradualment aquesta informació.
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En aquest sentit, podria considerar-se que les dades que podrien requerir
una certa confidencialitat serien, d’entrada, aquelles que la legislació de pro-
tecció de dades considera especialment protegides o sensibles que puguin
constar en la informació difosa, per exemple, dades relatives a la salut o altres
de les que s’enumeren a l’article 7 de la LOPD o, en general, les dades que
poguessin afectar de manera clara la intimitat de les persones. Pel que fa a
la resta de dades de caràcter personal, com és el cas que ens ocupa, cal-
drà ponderar el grau de confidencialitat que se’ls ha d’atorgar.

Així doncs cal tenir present que una interpretació extensiva del concepte de
«confidencialitat»privaria l’accés a informació rellevant en matèria mediam-
biental, ja que en alguns casos, en aquesta informació poden constar dades
de terceres persones. No pot considerar-se doncs, a priori, que qualsevol
dada personal, per exemple, de tipus identificatiu, hagi de requerir una pro-
tecció o confidencialitat específica. En relació amb el concepte de «confiden-
cialitat» de la informació, pot resultar il·lustrativa la sentència del Tribunal de
Primera Instància de la UE de 30 de maig de 2006, en la que, en un cas de
difusió d’informació que podia afectar al secret professional en l’àmbit empre-
sarial, el tribunal (fonament jurídic 71) va considerar que:

«Para que la información esté amparada, por su propia naturaleza, por el
secreto profesional, es necesario, en primer lugar, que sólo la conozca un
número restringido de personas. Además, debe tratarse de información cuya
divulgación puede causar un serio perjuicio a la persona que la ha propor-
cionado o a un tercero. Por último, es necesario que los intereses que la
divulgación de la información puede lesionar sean objetivamente dignos de
protección. La apreciación de la confidencialidad de una información
requiere ponderar, pues, por una parte, los intereses legítimos que se opo-
nen a su divulgación y, por otra, el interés general que exige que las activi-
dades de las instituciones comunitarias se desarrollen de la forma más
abierta posible.»

Aquesta interpretació pot ser rellevant als efectes que l’article 13 de la Llei
27/2006, citada, a banda d’establir com a límit a la divulgació la confidencia-
litat de les dades sotmeses a la LOPD, també estableix com a límit, entre d’al-
tres, que la informació pugui afectar negativament a la confidencialitat de
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dades de caràcter comercial o industrial, o als drets de propietat industrial o
intel·lectual.

Pel que fa al cas que ens ocupa, i específicament en relació amb l’àmbit de la
protecció de dades de caràcter personal, si bé, com ha quedat apuntat en
aquest dictamen, les dades identificatives dels professionals tècnics capaci-
tats podrien, pel context de la difusió de d’informació sobre les EAC, donar un
cert perfil professional sobre aquests tècnics, no sembla que tot i així aquesta
informació, en conjunt, hagi de rebre un tracte de confidencialitat específic,
més si tenim en compte que aquests tècnics, a través de les EAC, estan rea-
litzant unes funcions atribuïdes per la Llei 3/1998, per compte de l’Administració
pública, en concret, executen un control d’activitats que impacten en el medi
ambient, actuació que només poden dur a terme si estan convenientment acre-
ditades i capacitades per realitzar aquestes funcions. Podria tenir, doncs, una
clara rellevància, conèixer els professionals que, dins les EAC, hauran de rea-
litzar aquestes funcions de control que els atribueix la normativa aplicable.

Tenint en compte que la pròpia LOPD preveu a l’article 11.2 que no és neces-
sari el consentiment per a la cessió de dades personals quan aquesta està
prevista per una norma amb rang de llei i un cop analitzat el conjunt de la
normativa que regula l’accés a la informació de les administracions públiques
i en concret, la normativa reguladora de l’accés a la informació mediambien-
tal, res sembla impedir o restringir l’accés de tercers a conèixer la informa-
ció que es vol difondre, relativa a les entitats acreditades, en concret, la rela-
ció de persones tècniques capacitades, en la pàgina web de l’Administració
consultant.

Amb més motiu, cal arribar a la mateixa conclusió si es té en compte allò que
disposa l’article 2.2 del RLOPD, segons el qual:

«Aquest reglament no serà aplicable […] als fitxers que es limitin a incorporar
les dades de les persones físiques que presten els seus serveis en aquelles,
consistents únicament en el seu nom i cognoms, les funcions o llocs ocupats,
així com l’adreça postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals.»

Aquesta previsió s’aplica als anomenats fitxers de «directoris d’empresa», i
es refereix exclusivament a les dades que es consideren necessàries, estric-
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tament, per localitzar a una persona en l’empresa en la que presta els seus
serveis. La previsió de l’article 2.2 del RLOPD es fonamenta en que el trac-
tament de les dades del treballador és d’alguna manera accessori a la fina-
litat principal, és a dir, comunicar-se amb un treballador pel fet que pertany
a una empresa on realitza la seva activitat professional i a la que representa
en les seves relacions amb tercers que tracten les seves dades.

Per bé que en el cas que ens ocupa no estem davant d’un supòsit, estricta-
ment, d’una empresa que tracta dades del seu directori de treballadors ––cas
en el qual el RLOPD podria no aplicar-se sempre i quan no es tractin altres
dades personals i es compleixi només la finalitat principal—, sí ens trobem
davant d’un cas en què l’Administració competent podria donar difusió a les
dades estrictament necessàries per identificar una persona física, en aquest
cas, el professional tècnic capacitat, identificació que es justifica per la seva
vinculació amb la EAC en la qual treballa.

Així doncs, la previsió de l’article 2.2 del RLOPD, en els termes apuntats, vin-
dria a reforçar les consideracions exposades en aquest dictamen respecte
la legitimitat de permetre l’accés de tercers a conèixer la informació, relativa
a les EAC, en concret, a persones tècniques capacitades, que resulti perti-
nent per complir les finalitats legítimes, segons disposa la legislació de pro-
tecció de dades.

V

Vist que la normativa aplicable al dret d’accés a la informació en matèria de medi
ambient podria donar cobertura a la difusió de la informació objecte de consulta,
cal tenir present que, atès que la informació conté dades de caràcter personal,
caldrà atendre al compliment dels drets i obligacions de la LOPD. Atenent a la
consulta formulada, es farà esment a continuació a alguns d’aquests principis i
obligacions, que tenen una rellevància específica en aquest cas.

En primer lloc, cal tenir present allò que disposa el principi de qualitat de les
dades, segons el qual les dades de caràcter personal només es poden reco-
llir i tractar quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb
l’àmbit i les finalitats determinades, explícites il·legítimes per a les quals s’han
obtingut.
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Ja s’ha fet esment, abastament, a la necessitat de ponderar els diferents inte-
ressos i drets en joc quan ens trobem davant d’una confrontació dels drets a
la protecció de dades i d’accés a la informació, en concret, en àmbit mediam-
biental. En connexió amb el que ja s’ha posat de manifest al llarg d’aquest
dictamen, i des del punt de vista de l’aplicació del principi de qualitat citat,
en el cas que es plantegés una possible difusió d’altres dades de caràcter
personal més enllà de les consignades en la consulta, seria imprescindible
ponderar la pertinença d’aquesta difusió, valorar si aquestes noves dades
han de ser difoses per al compliment d’una finalitat legítima, i en definitiva rea-
litzar l’anàlisi prèvia que es deriva del conjunt de la normativa esmentada, a
la qual ja s’ha fet referència.

En relació amb el principi de qualitat i la proporcionalitat en el tractament de
dades personals, l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha posat de
manifest en la Recomanació 1/2008, citada, que en aquells supòsits en què
la difusió d’informació sigui legítima, es recomana a l’òrgan que en sigui res-
ponsable que adopti les mesures necessàries perquè aquesta difusió només
es produeixi respecte d’aquelles dades que en cada cas resultin necessà-
ries per assolir la finalitat que la justifiqui (apartat 6). Un cop més, doncs, es
reitera la necessitat de partir sempre de la finalitat que es vol complir, en
aquest cas, donar major transparència i informació als organismes públics
(serveis territorials, ajuntaments, consells comarcals...), privats (consultores,
enginyeries...) o als ciutadans en general, respecte l’actuació de les EAC. El
compliment d’aquesta finalitat és la que permetrà inferir quines són les dades
personals que poden difondre’s sense forçar el principi de qualitat.

També es recomana tenir present el principi d’exactitud i actualització de les
dades difoses, en els termes exposats en la Recomanació 1/2008, citada
(apartat 7). Es parteix de la base, en connexió amb el que es desprèn del
principi de qualitat, que les dades personals difoses han de ser correctes. En
aquest sentit, seria pertinent que el es considerés la implantació d’algun sis-
tema de revisió periòdica de la informació difosa, per evitar que la informa-
ció relativa als llistats de tècnics capacitats de les EAC pugui ser incompleta,
parcial o desactualitzada, ja que podria induir a equívocs o confusions que
podrien perjudicar a tercers que consulten la informació objecte de la con-
sulta, i fins i tot als propis titulars de les dades. En aquest sentit, es recomana
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que la publicació de dades a la web s’acompanyi de la data d’actualització
d’aquesta informació.

D’altra banda, convé donar compliment al deure d’informació als interessats
o afectats, entenent per tals les persones físiques titulars de les dades que
són objecte de tractament (article 3.e) LOPD), per tant, en el cas que ens
ocupa, els professionals tècnics capacitats per exercir les funcions descrites
en la Llei 3/1998.

El deure d’informació es configura en l’article 5 de la LOPD, segons el qual,
en sol·licitar dades personals, els interessats han de ser prèviament informats
de manera expressa, precisa i inequívoca de l’existència d’un fitxer o tracta-
ment de dades, de la finalitat de la recollida de dades, dels destinataris de
la informació o de l’exercici dels drets ARCO (drets d’accés, rectificació, can-
cel·lació i oposició) de la LOPD, entre d’altres informacions que es descriuen
en aquest article.

Val a dir que el deure d’informació, al qual s’ha de donar compliment en qual-
sevol recollida de dades personals, adquireix una rellevància especial en els
casos en què, com podria ser aquest, la normativa aplicable habilita a difon-
dre la informació sense que es requereixi el consentiment dels interessats.
Com ha posat de manifest el Supervisor Europeu de Protecció de Dades en
el document citat en aquest dictamen, una anàlisi prèvia a la difusió de dades
personals, és a dir, una «perspectiva proactiva» pot contribuir a prevenir l’a-
parició de tensions, en casos en què cal fer compatibles els drets a la pro-
tecció de dades i a l’accés a la informació. Seria per tant positiu que es con-
siderés la possibilitat d’informar el titular de les dades, en el context del que
disposa l’article 5 LOPD, de que les dades personals que es recullen són sus-
ceptibles de ser difoses posteriorment. D’aquesta manera, el titular de les
dades pot conèixer a priori les condicions de difusió de la informació.

Finalment cal tenir present l’exercici de drets reconeguts en la LOPD als titu-
lars de les dades de caràcter personal, en concret, els drets d’accés, rectifi-
cació, cancel·lació i oposició, l’exercici dels quals es troba configurat en la
LOPD (articles 15 i següents). En concret, pel que fa al dret d’oposició, i atès
que, en el cas que ens ocupa, la difusió de dades personals es realitzaria a
través de la pàgina web de l’Administració consultant, podria ser especial-
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ment rellevant la possibilitat d’exercir aquest dret, en els termes de l’article 6.4
de la LOPD, segons el qual:

«En els casos en què no sigui necessari el consentiment de l’afectat per al
tractament de les dades de caràcter personal, i sempre que una llei no dis-
posi el contrari, aquest pot oposar-se al seu tractament quan hi hagi motius
fonamentals i legítims relatius a una situació personal concreta. En aquest
supòsit, el responsable del fitxer ha d’excloure del tractament les dades rela-
tives a l’afectat.»

Tal i com consta en la Recomanació 1/2008, de l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades, mitjançant el dret d’oposició a la difusió de les dades (que
no al tractament de dades en conjunt), el titular de les dades, és a dir, el pro-
fessional tècnic capacitat, pot oposar-se a la difusió d’unes determinades
dades, o a que la difusió es faci en determinades condicions, llevat que una
llei disposi una altra cosa. D’aquesta manera, en cas que en un cas determi-
nat concorri alguna circumstància que faci desaconsellar la difusió de les
dades respecte un professional concret, podrà valorar-se la possibilitat de no
difondre les dades personals. D’altra banda, si el deure d’informació, com
s’ha apuntat anteriorment, ha inclòs l’advertència de la posterior difusió d’in-
formació, el titular de les dades podria valorar la pertinença d’exercir un dret
d’oposició, evitant-se d’aquesta manera possibles perjudicis per als drets o
interessos de les persones implicades (apartat 11).

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta
sobre la possibilitat que la difusió de dades personals en la web de l’Admi-
nistració consultant pugui suposar una vulneració de la legislació de protec-
ció de dades personals, es fan les següents,

Conclusions

Les dades identificatives objecte de la consulta i, per extensió, la informació
personal que se’n pugui derivar, tenen la consideració de 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
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o identificables» i per tant resulten d’aplicació els principis i garanties previs-
tos en la LOPD.

Pel que fa a la legitimitat de la difusió d’informació personal a través de pàgi-
nes web corporatives, en concret, de la pàgina web de l’Administració con-
sultant, tot i no tenir destinataris concrets, s’ha d’entendre com una comuni-
cació de dades en el sentit de l’article 11 de la LOPD.

La normativa de protecció de dades de caràcter personal estableix que la
cessió de dades no requereix el consentiment de l’afectat quan estigui pre-
vista per una norma amb rang de llei i l’actual normativa vigent en matèria
d’accés a la documentació de les administracions públiques i en concret, en
matèria d’accés a la informació mediambiental podrien legitimar l’accés a la
informació relativa als professionals tècnics capacitats de les EAC, a menys
que concorrin determinades circumstàncies.

Per la tipologia de les dades objecte de la consulta, i tenint en compte la fina-
litat pretesa i la normativa sectorial aplicable, no sembla desprendre’s que
concorri les excepcions a l’accés que es refereixen a la confidencialitat de
les dades de caràcter personal, excepcions que han de ser interpretades de
forma restrictiva, segons es dedueix de la Llei 27/2006.

És especialment rellevant donar compliment als principis i obligacions deri-
vats de la LOPD, en concret, el principi de qualitat de les dades, el deure d’in-
formació, que podria incloure informació relativa a la possibilitat de divulga-
ció posterior de les dades, i els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, fent
especial atenció al dret d’oposició en relació amb la informació objecte de
consulta.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per una Administració
Pública sobre el parer de l’Agència Catalana de Protecció de Dades en
relació a la previsió que s’incorpora, mitjançant disposició addicional, al
Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
batxillerat

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una
Administració Pública en el que es demana el parer de l’Agència sobre la pre-
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visió que s’incorpora, mitjançant disposició addicional, al Projecte de decret
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Analitzat l’escrit de consulta que transcriu literalment l’apartat tercer de l’es-
mentada disposició addicional, sense que s’acompanyi el text íntegre de la
proposta de Decret ni cap altra documentació, vist l’informe de l’Assessoria
Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

L’escrit de consulta transcriu textualment el contingut de la disposició addi-
cional única de l’Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, pel qual s’estableixen
els elements dels documents bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regu-
lada per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, així com els requi-
sits formals derivats del procés d’avaluació que són precisos per a garantir
la mobilitat de l’alumnat.

«Disposición adicional única. Datos personales del alumnado.

»En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la
cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confiden-
cialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en matè-
ria de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo estable-
cido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación.»

L’escrit de consulta transcriu també de forma literal el contingut de la dispo-
sició addicional primera de la proposta de Decret pel qual s’estableix l’orde-
nació dels ensenyaments de batxillerat.

«Pel que fa a l’obtenció de les dades personals de l’alumnat, a la cessió d’a-
questes dades d’uns centres a uns altres i a la seva seguretat i confidencia-
litat, caldrà ajustar-se a allò que disposa la legislació vigent en materia de pro-
tecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, a allò que estableix la
disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.»

És de veure que la redacció que es proposa incorporar com a disposició
addicional primera al text de la proposta de Decret, està redactada en idèn-

Dictàmens i consultes

387

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



tics termes que es la que es va incloure a l’Ordre del Ministeri d’Educació i
Ciència, abans transcrita.

Abans d’entrar a considerar el contingut del precepte en relació amb el qual
el Departament competent en matèria d’educació concreta la seva consulta,
cal transcriure el contingut de la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei
Orgànica 2/2006 a que fan remissió les disposicions addicionals abans
esmentades.

«Disposición adicional vigesimotercera. Datos personales de los alumnos

»1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alum-
nado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa.
Dichos datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y
social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resul-
tados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias
cuyo conocimiento sea necesario para la educación y orientación de
los alumnos.

»2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la.
obtención de la información a la que hace referencia este artículo. La
incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consen-
timiento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de
datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado
con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre
protección de datos. En todo caso, la información a la que se refiere
este apartado será la estrictamente necesaria para la función docente
y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo
sin consentimiento expreso.

»3. En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas téc-
nicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad.
El profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus fun-
ciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor
e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de
sigilo.

»4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios
para el sistema educativo, se realizará preferentemente por vía telemá-
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tica y estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos
de carácter personal, y las condiciones mínimas serán acordadas por
el Gobierno con las Comunidades Autónomas en el seno de la Confe-
rencia Sectorial de Educación.»

II

En relació a la previsió que es pretén incorporar al projecte de decret sobre
l’obligatorietat d’ajustar-se a la legislació vigent en matèria de protecció de
dades, esmentant els supòsits d’obtenció i cessió de dades així com els prin-
cipis de seguretat i confidencialitat, hem de dir que si bé en els termes en
que es formula aquesta disposició addicional, en principi, s’adequa a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el RLOPD, cal posar de manifest que seria més entenedor i facilita-
ria el compliment d’aquesta normativa que els supòsits en què s’hagués de
tenir en compte així com els requisits que s’hi exigeixin es traslladessin, en
la mesura del possible, al text de la proposta de Decret.

Des del punt de vista de la protecció de dades personals és rellevant recor-
dar que només és possible dur a terme un tractament de dades de caràcter
personal si aquest es basa en el consentiment de les persones afectades o
si existeix una norma amb rang de llei que habiliti a la realització d’aquest
tractament (article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD).

L’article 3.c) de la LOPD defineix el tractament de dades d’una forma àmplia,
en el sentit que cal entendre com a tractament les «Operaciones y procedi-
mientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias».

Per altra banda, la lletra a) del mateix article 3 de la LOPD defineix dada per-
sonal com «Cualquier información concerniente a personas físicas identifica-
das o identificables».
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En aquest sentit, reiterem que no s’acompanya a l’escrit de consulta el text
de la proposta de Decret, per la qual cosa passem a formular diverses con-
sideracions en relació a l’obtenció i cessió de dades i als principis de segu-
retat i confidencialitat, aspectes tots ells que s’esmenten a la proposta de dis-
posició addicional, en relació amb allò que preveu la disposició addicional
vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Pel que fa a l’obtenció de dades de caràcter personal, l’article 5 de la LOPD
disposa que quan se sol·licitin dades personals s’ha d’informar amb caràc-
ter previ i de manera expressa, precisa i inequívoca de l’existència d’un fit-
xer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida,
dels destinataris de la informació, del caràcter obligatori o facultatiu de la res-
posta a les preguntes que els siguin plantejades, de les conseqüències de
l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de la identitat
i direcció del responsable del tractament.

Pel fet que, en principi, els centres educatius utilitzen impresos en el moment
de la recollida de les dades dels alumnes i del seu entorn familiar, és impor-
tant tenir present que hi ha de figurar de manera clarament llegible les adver-
tències relacionades a l’apartat precedent (Article 5 LOPD).

Respecte a la cessió de dades que preveu la proposta de disposició addi-
cional cal tenir present, amb caràcter general, que les dades de caràcter per-
sonal només poden ser comunicades a un tercer amb el consentiment de l’in-
teressat tret que una llei expressament ho autoritzi (article 11 LOPD). En el
cas que ens ocupa, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació habi-
lita la cessió de dades procedents del centre en el que hagués estat escola-
ritzat l’alumne amb anterioritat, només en exercici de la funció docent i orien-
tadora (apartat 2 de la disposició addicional vint-i-tresena). Tret d’aquest
supòsit, la cessió de dades haurà de comptar amb el consentiment exprés o
amb habilitació en una altra norma legal.

L’apartat 4 de la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica
2/2006, preveu que la cessió de dades necessàries pel sistema educatiu es
realitzi preferentment per via telemàtica i estarà subjecte a la legislació en
matèria de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, s’hau-
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ran d’observar els principis de seguretat i confidencialitat de les dades de
caràcter personal requerits per l’article 9 de la LOPD i l’article 79 del RLOPD
quan estableixen que el responsable del fitxer adopti les mesures tècniques
i organitzatives que siguin necessàries per garantir la seguretat de les dades
de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no auto-
ritzat, 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’ac-
ció humana o del medi físic o natural.

El responsable del fitxer, titular del centre educatiu, en el moment de creació
dels corresponents fitxers, ha de tenir present el nivell de mesures que els són
d’aplicació de conformitat amb les previsions recollides al Tïtol VIII del RLOPD.

III

Tot i que no forma part de la consulta formulada, atès que l’objecte del pro-
jecte de Decret al qual pertany l’esmentada proposta de disposició addicio-
nal primera és l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat no podem deixar
fer una referència, encara que sigui breu, a la conveniència de que es tingui
en compte entre els objectius del batxillerat la formació en matèria dels drets
fonamentals i llibertats públiques que reconeix la Constitució Espanyola i en
especial en matèria de privacitat.

Al respecte hem de fer referència no només a l’article 18 CE sinó també a
l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya quan disposa que totes les
persones tenen dret a la protecció de les dades personals contingudes en
els fitxers que son competència de la Generalitat i tenen dret a accedir-hi,
examinar-les i obtenir-ne la correcció.

No podem deixar de fer referència, en aquest sentit, a la Sentència del
Tribunal Constitucional número 292/2000, que recull els elements claus de la
configuració d’aquest dret fonamental, anomenat d’autodeterminació informa-
tiva, que va més enllà del dret a la intimitat:

«Sin necesidad de exponer con detalle las amplias posibilidades que la infor-
mática ofrece tanto para recoger como para comunicar datos personales ni
los indudables riesgos que ello puede entrañar, dado que una persona puede
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ignorar no sólo cuáles son los datos que le conciernen que se hallan recogi-
dos en un fichero sino también si han sido trasladados a otro y con qué fina-
lidad, es suficiente indicar ambos extremos para comprender que el derecho
fundamental a la intimidad (artículo 18.1 CE) no aporte por sí solo una protec-
ción suficiente frente a esta nueva realidad derivada del progreso tecnológico.

»[…]

»La función del derecho fundamental a la intimidad del artículo 18.1 CE es la
de proteger frente a culaquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito
de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento
ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad […]. En
cambio el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar
a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso
y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la digni-
dad y derecho del afectado. En fin, el derecho a la intimidad permite excluir
ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno, por esta razón, y así lo
ha dicho este Tribunal […], es decir el poder de resguardar su vida privada.
El derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de
disposición sobre esos datos. Esa garantía impone a los poderes públicos la
prohibición de que se conviertan en fuentes de esta información sin las debi-
das garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan deri-
varse del acceso o divulgación indebidas de dicha información, Pero ese
poder de disposición sobre los propios datos personales nada vale si el afec-
tado desconoce qué datos son los que se poseen por teceros, quénes los
poseen, y con qué fin.

»[…]

»[…] el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste
en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un ter-
cero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y
que también permite al individuo saber quén posee esos datos personales y
para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. […]

»[…]
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»[…] el que los datos sean de caràcter personal no significa que sólo tengan
protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los
datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identifi-
cación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideolò-
gico, racial, sexual, econòmico o de cualquier otra índole, o que sirvan para
cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una
amenaza para el individuo.»

Es tracta doncs d’un dret, qualificat per alguns autors com un dret de tercera
generació, en virtut del qual el subjecte ha de tenir la plena disposició sobre
les seves dades personals, i que adquireix una especial importància en un
context com l’actual on la utilització dels mitjans tecnològics permeten circu-
lar fàcilment i ràpida gran quantitat d’informació i que permeten tractaments
d’aquesta informació que poden acabar incidint en l’efectivitat d’altres drets
fonamentals com ara la igualtat, la dignitat o la llibertat.

En aquest sentit, l’article 33 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, recull com a objectius del batxillerat, entre d’altres:

«— Adquirir una consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la
Constitució espanyola, així com pels drets humans (lletra a))

»— Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de
manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític (lle-
tra b))

»— Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la
comunicació (lletra g)).»

És per això que cal conscienciar no tant sols als poders públics en el moment
de regular una matèria concreta sinó també a l’alumnat des de l’inici de l’es-
colarització, d’acord amb el seu nivell educatiu, perquè prengui consciència
de la importància dels seus drets en relació amb la protecció de la intimitat i
de les seves dades de caràcter personal, en especial amb vistes a establir
hàbits de comportament en la utilització responsable de les tecnologies de
la informació i la comunicació.

Així, i sempre des del punt de vista de la promoció i difusió del dret fonamen-
tal a la protecció de dades que aquesta Agència té encomanada, resultaria
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de gran interès no només que aparegui la conscienciació en matèria de pro-
tecció de dades dins els objectius del batxillerat, sinó especialment que la
transmissió dels principis, els drets i les mesures de seguretat bàsiques en
relació amb la protecció de dades es concretessin de forma específica dins
el currículum, ja sigui de forma vinculada a alguna de les matèries comunes
o de modalitat o com a matèria optativa.

D’acord amb les consideracions fetes en relació amb la consulta formulada
per una Administració Pública, es fan les següents,

Conclusions

La proposta de disposició addicional s’adequa a la normativa de protecció
de dades, sempre i quan en la seva aplicació es doni estricte compliment
dels seus preceptes.

L’ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació repre-
senta un dels objectius a assolir durant el batxillerat. Per això, la introducció
dels conceptes de la normativa de protecció de dades durant els anys d’es-
colarització facilitaria l’assumpció de normes de comportament de caràcter
preventiu vers l’autodeterminació informativa i la utilització responsable dels
mitjans tecnològics i de comunicació.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per una Administració
Pública sobre la possibilitat de cedir dades dels seus treballadors a un
ens competent en matèria de seguretat social

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una
Administració Pública en el que es demana que l’Agència informi sobre l’o-
bligació de facilitar a un ens competent en matèria de seguretat social la dada
corresponent al telèfon de contacte d’algunes persones adscrites a aquesta
Administració Pública amb la finalitat de poder-les citar a un reconeixement
mèdic.

La consulta s’acompanya de dos escrits mitjançant els quals l’ens competent
en matèria de seguretat social requereix l’Administració Pública en idèntics
termes:
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«Dentro del programa de control de la prestación de incapacidad temporal,
este […] va a efectuar un control de aquellos beneficiarios que se encuen-
tran actualmente en situación de incapacidad temporal.»

A tal fi l’ens competent en matèria de seguretat social adjunta a aquests es-
crits uns llistats en el que consten dades dels treballadors en relació amb els
quals s’efectua el requeriment i s’exposa:

«3.ª   Es de suma importancia que nos indiquen el número de teléfono y/o
móvil del asegurado.

»[…]

»Los asegurados que se determinen serán citados pròximamente a recono-
cimiento médico en […], con la advertencia de que su no asistencia lleva
aparejada la extinción de la prestación.»

La consulta de l’Administració Pública va adreçada exclusivament a la pos-
sibilitat de cedir a l’ens competent en matèria de seguretat social la dada rela-
tiva al número telèfon dels treballadors relacionats als llistats tramesos per
aquest ens i que s’acompanyen a l’escrit de consulta.

Analitzat l’escrit de consulta, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el
dictamen següent:

I

En relació a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter per-
sonal i respecte a la cessió objecte de consulta, cal fer esment del que dis-
posa l’article 11 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal (LOPD) segons el qual les dades de caràcter per-
sonal, en principi, només poden ser comunicades a un tercer amb el consen-
timent de l’interessat, tret que una llei autoritzi la cessió.

Es podria dir que els grans eixos al voltant dels quals es troba la normativa
de protecció de dades de caràcter personal són la «informació» i el «con-
sentiment». Des del moment en què es recull la informació, el titular d’aquesta
ha de conèixer que les dades que facilita seran tractades i amb quina finali-
tat, així com el destí d’aquestes.
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La cessió o comunicació de dades constitueix un dels supòsits de tractament
de dades, per la qual cosa, per dur-lo a terme serà necessari que el cedent
hagi complert, prèviament a la seva realització, les obligacions que amb
caràcter general la LOPD estableix per a dur a terme qualsevol tractament
de dades personals, entre d’altres, complir amb el deure d’informació i sol·lici-
tar el consentiment del titular de les dades. Per tant, un primer deure a com-
plir pel cedent seria la informació prèvia al titular de les dades respecte a la
finalitat que justifica la cessió, així com la identitat dels destinataris de la infor-
mació.

La Sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de novembre (FJ13)
estableix que el dret a consentir la recollida i tractament de les dades perso-
nals no implica de cap manera consentir la cessió d’aquestes dades a ter-
cers ja que constitueix una facultat específica que també forma part del con-
tingut del dret fonamental a la protecció d’aquestes dades.

Resulta evident que l’interessat ha de ser informat tant de la possibilitat de
cessió de les seves dades personals com del destí d’aquestes, doncs només
així serà efectiu el dret a consentir, la facultat essencial del qual resideix en
controlar i disposar de les seves dades personals.

La facultat de consentir sobre la cessió de dades personals forma part i es
una garantia necessària del dret a l’autodeterminació informativa del seu titu-
lar (articles 4 i 5 i 11 LOPD), ja que sense aquesta facultat seria impossible
controlar mínimament la circulació de la informació en poder de les Adminis-
tracions, debilitant la protecció que ofereix la CE a aquestes dades. Això pas-
saria si s’autoritzés a l’Administració a cedir dades sense el coneixement i
consentiment dels interessats (article 4, 11 i 21 LOPD).

Per tant, en el cas que ens ocupa ja d’entrada cap obstacle hi hauria a la
comunicació de dades, atesa la finalitat legítima del tractament tant per part
del cedent com del cessionari, si la persona afectada hagués donat el seu
consentiment a la cessió. Per altra banda, cal no oblidar que la dada rela-
tiva al telèfon és una de les dades que es pot obtenir a partir dels reperto-
ris telefònics, que tenen la consideració de font accessible (article 3.j
LOPD) i que, per tant, són susceptibles de ser cedides a tercers (11.2.b
LOPD).
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No obstant això, de l’enunciat de la consulta sembla desprendre`s, més aviat,
que no es compta amb aquest consentiment.

L’article 11 2 c), de la LOPD, disposa que el consentiment de l’interessat no
es necessari en el supòsit en què el tractament respongui a la lliure i legítima
acceptació d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el con-
trol de la qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat
amb fitxers de tercers. En aquest cas, la comunicació només és legítima quan
es limiti a la finalitat que la justifiqui.

Haurem d’analitzar doncs, si la comunicació de la dada del telèfon d’un tre-
ballador per a la realització de les funcions de control de la incapacitat tem-
poral és una dada la utilització de la qual deriva necessàriament de la rela-
ció laboral establerta.

Els drets dels treballadors, sobre tot el seu dret a l’autodeterminació informa-
tiva podria veure’s en perill en la mesura en que la utilització de les dades
personals excedeixi dels estrictes límits de la relació laboral per a la qual han
estat proporcionats.

II

La dada relativa al telèfon no és una dada obligatòria per establir una relació
contractual o administrativa. Per tant seria perfectament possible que aquesta
dada no es pogués facilitar, bé perquè no es va recollir per l’empresa, bé per-
què el treballador no disposa de telèfon.

Malgrat això, el normal desenvolupament de la relació laboral pot portar en
alguns casos a què l’empresa reculli aquesta dada dels treballadors, en
alguns casos de forma genèrica per a qualsevol necessitat derivada de la
relació laboral i en altres casos per a una finalitat concreta d’aquesta relació,
com per exemple per estar localitzable durant períodes de guàrdia.

En aquest segon cas, és a dir, si la dada ha estat recollida per a un ús molt
concret i no per a qualsevol eventualitat derivada de la relació laboral, no
sembla possible una comunicació d’aquesta dada sense incomplir el principi
de finalitat.
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Ara bé en els supòsits en què s’hagi recollit la dada relativa al telèfon sense
especificar un ús concret sinó per a qualsevol ús derivat de la relació labo-
ral, pot entrar en joc la previsió continguda a l’article 11.2.c) de la LOPD.
Caldrà veure però si el control de la situació d’incapacitat laboral «implica
necessàriament» la utilització de la dada relativa al telèfon.

Per a fer-ho haurem d’analitzar, en primer lloc, si el règim de comunicacions
entre les administracions i els ciutadans pot exigir necessàriament la comu-
nicació a través de telèfon.

D’acord amb l’article 27.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrò-
nic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), els ciutadans podran escollir
en tot moment la manera de comunicar-se amb les Administracions Públiques,
sigui o no per mitjans electrònics, tret d’aquells casos en què d’una norma amb
rang de llei s’estableixi o infereixi la utilització d’un mitjà no electrònic. L’opció
de comunicar-se per una o altra via no vincula al ciutadà que en qualsevol
moment podrà optar per u n mitjà diferent de l’inicialment escollit

A aquests efectes també cal citar l’apartat 6 d’aquest mateix article 27:

«Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la
obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos,
cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos
de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica,
dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el
acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.»

I, l’article 28.1 d’aquesta norma que preveu:

«Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se
requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o
haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6.
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como
el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo
caso, por medios electrónicos.»

Al respecte cal afegir que la lletra p) de l’annex de la LAECSP defineix «mitjà
electrònic» d’una forma àmplia que inclou també la telefonia fixa o mòbil, en
els termes següents:
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«p) Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que per-
mite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informacio-
nes; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restrin-
gidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.»

Des d’una altra perspectiva, el Text Refós de la Llei General de la Seguretat
Social (LGSS) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994 es refereix en diver-
sos articles a les obligacions de col·laboració de les empreses amb la ges-
tió de la seguretat social.

En concret, l’article 77 estableix determinades obligacions però no sembla
que cap d’elles pugui donar cobertura a la sol·licitud d’informació objecte d’a-
questa consulta atesos els termes de la redacció d’aquest article:

«a) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por
incapacidad laboral transitoria derivada de accidente de trabajo y
enfermedad profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y
recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente que corres-
ponda durante la indicada situación.

»b) Asumiendo la colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria y de
la incapacidad laboral transitoria derivadas de enfermedad común y
accidente no laboral, con derecho a percibir por ello una participación
en la fracción de la cuota correspondiente a tales situaciones y contin-
gencias, que se determinará por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.»

Per altra banda, l’article 230 de la LGSS estableix les obligacions dels empre-
saris, entre elles i als efectes que ens ocupen esmentem la de proporcionar
la documentació i informació que reglamentàriament es determini a efectes
del reconeixement, suspensió, extinció o reanudació del dret a les presta-
cions (art 230.c), però tampoc consta que reglamentàriament s’hagi determi-
nat l’obligació d’informar sobre el número de telèfon.

A la vista del que acabem d’exposar, hem de concloure que atès que en el
cas que ens ocupa no consta que reglamentàriament s’hagi establert la uti-
lització del telèfon per a la realització dels esmentats controls, ni que per altra
banda l’interessat hagi optat per aquesta modalitat de comunicació, en prin-
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cipi la dada relativa al telèfon no resultaria exigible i per tant, no es pot con-
siderar que el control de la situació d’incapacitat «impliqui necessàriament»
la utilització d’aquesta dada.

Ara bé, en el cas que la comunicació a través dels mitjans ordinaris, amb comu-
nicació al domicili del treballador que consti a l’ens que ha de dur a terme el
reconeixement mèdic, no hagi permès la localització de l’interessat, el raona-
ment fet anteriorment hauria de cedir atès que en aquest supòsit la dada rela-
tiva al telèfon si que podria considerar-se necessària en la mesura que sense
ella no es pugui establir cap altra forma de contacte amb els interessats.

Dit això, no podem deixar d’assenyalar també que la forma ordinària a través
de la qual l’ens que ha de dur a terme el reconeixement mèdic pot obtenir el
telèfon dels afectats no seria a través de l’empresa sinó a través de l’entitat
sanitària que hagi formalitzat la baixa per incapacitat temporal.

A aquests efectes cal recordar que la disposició addicional quaranta del Text
Refós de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1994, disposa textualment:

«En los procedimientos de declaración de la incapacidad permanente, a
efectos de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad
Social, así como en lo que respecta al reconocimiento o mantenimiento del
percibo de las prestaciones por incapacidad temporal, orfandad o asigna-
ciones familiares por hijo a cargo, se entenderá otorgado el consentimiento
del interesado o de su representante legal, a efectos de la remisión, por parte
de las instituciones sanitarias de los informes, documentación clínica, y
demás datos médicos estrictamente relacionados con las lesiones y dolen-
cias padecidas por el que resulten relevantes para la resolución del procedi-
miento, salvo que conste oposición expresa y por escrito de aquéllos.”

En aquest precepte s’excepciona el consentiment de l’interessat, i s’habilita
a les institucions competents per al reconeixement de les corresponents pres-
tacions i només pel que fa a aquelles dades estrictament relacionades amb
les lesions que van motivar la situació d’incapacitat.

D’acord amb això, als impresos de baixa per incapacitat temporal, publicats
a l’annex de l’Ordre de 18 de setembre de 1998, per la qual es modifica la
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de 19 de juny de 1997, que desenvolupa el Reial Decret 575/1997, de 18 d’a-
bril, que modifica determinats aspectes de la gestió i del control de la pres-
tació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal, hi ha una
casella reservada al número de telèfon del treballador.

L’article 66 de la LGSS disposa, per altra banda, que les dades, informes o
antecedents obtinguts per l’Administració de la Seguretat Social en l’exercici
de les seves funcions tenen caràcter reservat i només podran utilitzar- se per
a les finalitats encomanades a les diferents entitats gestores i serveis comuns
de la seguretat social sense que pugin cer cedits o comunicats a tercers, tret
que la cessió s’encabeixi en els supòsits que aquest Reial Decret exceptua.

Cap problema hi hauria doncs per a l’admissibilitat de l’obtenció d’aquesta
dada partir del comunicat de baixa, per a la realització del reconeixement
mèdic per per part de l’ens que l’ha d’efectuar, ateses les seves funcions, que
d’acord amb la norma per la qual s’aproven els estatuts de l’ens que ha d’e-
fectuar el reconeixment mèdic, inclouen, entre d’altres, la de dur a terme el
control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sani-
taris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en
matèria d’incapacitats laborals. Per tant, i en aquest sentit es tracta d’un ens
col·laborador de la gestió sanitària. […]

Per tant, seria aquesta la via ordinària per a l’obtenció de la pròpia persona
interessada, a través de la institució sanitària que l’atén, de la dada relativa
al telèfon que eventualment pugui ser necessària per al control de la incapa-
citat temporal.

D’acord amb les consideracions fetes en relació amb la consulta formulada
per l’Administració Pública es fan les següents,

Conclusions

Si bé la gestió de personal comporta la necessària cessió a l’ens competent
en matèria de seguretat social de dades personals relatives als treballadors,
la cessió a aquest ens de la dada relativa al número telèfon del treballador
per part de l’Administració Pública, sense consentiment del treballador, pot
excedir, en els termes exposats en aquest dictamen, de la finalitat per la qual
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es va recollir i en aquesta mesura podria veure’s en perill el seu dret a l’auto-
determinació informativa. Això sens perjudici que, quan el propi treballador
ho hagi acceptat o en aquells casos en què la comunicació tramesa al domi-
cili no sigui un mitjà apte per a posar-se en contacte amb la persona interes-
sada pugui resultar justificada la comunicació

La forma ordinària per a l’obtenció de la dada relativa al telèfon podria ser
l’obtenció d’aquesta dada a partir de la declaració del mateix treballador en
el moment de l’atenció sanitària duta a terme per la institució sanitària que
hagi formalitzat l’imprès de baixa laboral.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per una Administració
Pública sobre difusió d’informació municipal per mitjà d’Internet

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit
d’una Administració pública en el que es demana que l’Agència emeti un
dictamen en relació amb els requeriments a complir en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal en el moment de donar difusió a deter-
minada informació municipal a través d’Internet. En concret, es tracta de
donar difusió a les actes del Ple i de la Junta de Govern d’aquells ajunta-
ments que s’hagin adherit a un projecte, a través de la seu electrònica de
l’Administració pública.

Analitzada la consulta, i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de l’Asse-
ssoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Aquesta Administració pública ha desenvolupat un projecte com a base de
dades documental en què contenir els acords del Ple i de la Junta de Govern
Local dels ajuntaments que s’hagin adherit a aquest projecte. L’objectiu prin-
cipal perseguit amb aquest projecte és dotar als ajuntaments d’una eina de
tractament, consulta i recuperació dels continguts informatius de la documen-
tació essencial municipal, millorant i ampliant el principi de publicitat dels
acords presos en el grau que la Llei i cada ajuntament determinin, tot garan-
tint el principi constitucional d’accés a la informació.
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La creació del projecte respon a l’exercici de les competències de coopera-
ció local que el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(en endavant, TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
li atribueix com a competència pròpia a aquesta Administració. En concret,
en relació amb la prestació d’assistència i cooperació jurídica econòmica i
tècnica als ajuntaments (articles 91.2 b) i 92).

Per tant, en aquest cas, no són els ajuntaments els que publiquen les actes
i els acords del Ple i de la Junta de Govern en les seves seus electròniques,
sinó que serà l’Administració qui durà a terme aquesta publicitat per mitjà de
la seva seu electrònica.

Des del punt de vista de la protecció de dades personals és rellevant recor-
dar que només és possible dur a terme un tractament de dades de caràcter
personal si aquest es basa en el consentiment de les persones afectades o
si existeix una norma amb rang de llei que habiliti a la realització d’aquest
tractament (article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD)).

L’article 3.c) de la LOPD defineix el tractament de dades d’una forma àmplia,
en el sentit que cal entendre com a tractament les «Operacions i procedi-
ments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar,
conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de
dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transfe-
rències».

Per altra banda, la lletra a) del mateix article 3 de la LOPD defineix dada per-
sonal com «Qualsevol informació referent a persones físiques identificades o
identificables».

A la vista d’aquestes definicions, i sens perjudici que en alguns casos les
actes no incloguin cap dada de caràcter personal, tret de les dades que tin-
guin per finalitat identificar als membres de la corporació que intervenen o al
secretari de la corporació, cap dubte pot oferir que la publicació en una web
de les actes de les sessions de la Junta de Govern o el ple municipal que
continguin dades de caràcter personal pot constituir un tractament de dades
i que per tant s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts a la LOPD.
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Es fa avinent que, en la mesura que les actes i acords del Ple i de la Junta de
Govern siguin trameses per part dels ajuntaments a l’Administració amb la
finalitat que sigui aquesta qui els hi doni publicitat en la seva seu electrònica
o web, i sempre que aquesta informació contingui dades personals, d’acord
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, tindrà lloc un
tractament de dades personals per compte de tercers (article 12 LOPD).

Aquest article 12 disposa que «no es considera comunicació de dades l’ac-
cés d’un tercer a les dades de caràcter personal quan l’accés sigui neces-
sari per a la prestació d’un servei al responsable del tractament». En aquest
sentit, l’Administració actuarà, en el tractament de les dades personals que
es continguin en la informació municipal, com a encarregat del tractament i
els ajuntaments, com a responsables del tractament (article 3 d) i g) LOPD).

Així mateix, es fa avinent que la realització d’aquest tractament per compte d’un
tercer caldrà que es reguli en un contracte o conveni (com sembla ser que serà
en aquest cas), el qual constarà per escrit o per mitjà de qualsevol altra forma
que permeti acreditar-ne la concertació i el contingut, establint expressament
que l’encarregat del tractament només tractarà les dades d’acord amb les ins-
truccions dels responsables, que no les podrà aplicar ni utilitzar amb una fina-
litat diferent a la que hi figuri en el conveni esmentat, ni comunicar-les a altres
persones, ni tan sols per conservar-les, així com el destí de les dades perso-
nals un cop complerta la prestació del servei descrit, és a dir, si seran destruï-
des o tornades als responsables del tractament. Seria convenient incloure en
el conveni les condicions en què es durà a terme la difusió de la informació
municipal com ara, a tall d’exemple, el període previst d’exposició pública.

Aquest conveni també haurà d’estipular les mesures de seguretat que l’en-
carregat està obligat a implementar, en els termes previstos en el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el RLOPD, per tal de garan-
tir la seguretat i integritat de les dades personals que puguin contenir-se en
aquesta informació municipal.

II

De la consulta plantejada es dedueix ja d’entrada que ens trobem davant d’un
possible conflicte de dos drets: per una banda el dret dels ciutadans a acce-
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dir a la informació en poder de les administracions públiques i per altra banda
el dret fonamental de les persones a la protecció de les seves dades de
caràcter personal.

L’article 105.b) de la Constitució Espanyola (en endavant, CE) estableix que
la Llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, lle-
vat en allò que afecti la seguretat i la defensa de l’estat, la investigació de
delictes i la intimitat de les persones.

Es tracta doncs d’un dret de configuració legal atribuït en principi a tots els
ciutadans per a la concreció del qual haurem d’acudir a la normativa regula-
dora del règim jurídic de les administracions públiques i en concret de l’ad-
ministració local.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (en endavant, LRJPAC)
regula l’accés a la informació continguda a arxius i registres de les admi-
nistracions públiques a l’article 37. Deixant de banda la possibilitat d’ac-
cés als documents que formin part de procediments acabats i no incorpo-
rin dades de caràcter personal, que certament es configura en termes molt
amplis a l’article 37.1 de la llei, s’introdueix algunes limitacions a aquest
dret quan es tracta de documents que continguin dades de caràcter per-
sonal:

— Per una banda, l’accés als documents que continguin dades relatives a la
intimitat de les persones (37.2) o els de caràcter sancionador o discipli-
nari (37.3) queda limitat a les pròpies persones afectades. Això sens per-
judici, és clar, del dret dels interessats a accedir a l’expedient durant la
tramitació del mateix, en els termes que estableix l’article 35.a) de la ma-
teixa llei.

— Per altra banda, l’accés als documents nominatius, que puguin fer-se valer
per l’exercici dels drets dels ciutadans, pot ser realitzat també per terce-
res persones que acreditin un interès legítim i directe (37.3).

— Determinades matèries queden excloses d’aquest règim d’accés (37.5):
actes de govern, informació sobre Defensa nacional o Seguretat de l’es-
tat, investigació de delictes, matèries protegides pel secret industrial o
comercial o en matèria de política monetària.
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En l’àmbit local, l’article 154 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), aprovat pel Decret legisla-
tiu2/2003, de 28 d’abril, reproduint l’article 69.1 LRBRL, estableix que «Les
corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur acti-
vitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local» (article 154.1), però
tampoc en aquest cas el dret a ser informat, o el dret a accedir a la informa-
ció municipal no es configura en termes absoluts, atès que l’article 155.2 del
mateix text refós, afegeix que el dret a consultar la documentació, els arxius
i registres de la corporació està sotmès, llevat que es tracti de documenta-
ció històrica, a que la documentació tingui la condició de pública o s’acrediti
un interès directe en l’assumpte. I en qualsevol cas, aquest dret d’accés a la
informació queda limitat, recollint la limitació continguda a l’article 105.b) CE,
en allò que pugui afectar la seguretat i la defensa de l’estat, la investigació
de delictes o la intimitat de les persones (article 155.3).

A banda d’aquests preceptes, haurem de tenir en compte també la legisla-
ció de caràcter sectorial que regula l’accés a la informació en determinades
matèries, com és el cas, per exemple, de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per
la qual es regula els drets d’accés a la informació, la participació pública i
l’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Fàcilment podem concloure doncs que el dret a accedir a la informació en
poder de les administracions públiques no és un dret absolut atès que està
sotmès a diferents limitacions, algunes contemplades directament a la llei,
com ara el dret a la intimitat o la informació de caràcter sancionador o disci-
plinari i d’altres que s’hauran de ponderar en cada cas per a determinar si
ha de prevaler l’interès legítim en accedir a la informació o els interessos d’al-
tres persones que poden veure afectats els seus drets, com ara el dret fona-
mental a la protecció de dades de caràcter personal.

III

Del que es desprèn de l’enunciat de la consulta formulada, el que es sotmet
a consideració de l’Agència no és la possibilitat de publicar a la web de
l’Administració els actes i acords adoptats pels òrgans municipals a què es
refereix, sinó la possibilitat de difondre el contingut de les actes de les
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sessions dels òrgans col·legiats de govern on s’han adoptat els esmentats
acords.

Pel que fa a la possibilitat de publicació dels acords, haurem d’atenir-nos al
que estableixen, amb caràcter general, els articles 59, 60 i 61 de la LRJPAC
i la resta de legislació sectorial aplicable, especialment l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant,
LRBRL) i 155.1 del TRLMRLC, per tal de determinar si un determinat acte o
acord és susceptible o no de ser publicat a la seu electrònica d’una adminis-
tració pública.

Al respecte, hem de tenir en compte que l’article 12 de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (en endavant,
LAECSP), estableix que la publicació d’aquells actes i comunicacions que
hagi de realitzar-se en el tauler d’anuncis o edictes pot ser substituïda o com-
plementada per la seva publicació a la seu electrònica de l’organisme com-
petent. La seu electrònica és definida per l’article 10 de la mateixa llei com
l’adreça electrònica, disponible pels ciutadans a través de xarxes de teleco-
municacions, la titularitat, gestió i administració correspon a una administra-
ció pública en l’exercici de les seves competències i que aquesta hagi esta-
blert com a tal seu electrònica.

En aquest dictamen ens referirem només a la publicació de les actes, ente-
ses aquestes com el document on es recull el debat i l’adopció de l’acord
corresponent, en els termes establerts a l’article 110 del TRLMRLC i a l’article
109 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
(en endavant, ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

IV

La consulta formulada en realitat es refereix a la publicació a la web de
l’Administració de dos tipus de documents: per una banda la publicació de
les actes del ple; per una altra la publicació de les actes de la Junta de
Govern; en ambdós casos, d’aquells ajuntaments que s’hagin adherit al pro-
jecte. Tot i que la publicació de unes i altres actes presenta alguns problemes
comuns, en realitat concorren algunes circumstàncies que aconsellen tractar
separadament la publicació de les actes de cadascun d’aquests òrgans.
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Pel que fa a la Junta de Govern Local, cal tenir en compte que d’acord amb
el que estableix l’article 70.1 de la LRBRL i l’article 156.1 del TRLMRLC, les
seves sessions no tenen caràcter públic. En el mateix sentit, l’article 113.1.b)
del ROF també estableix que les sessions d’aquest òrgan no són públiques,
sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d’aquests a la
comunitat autònoma i l’Administració de l’Estat, i de la tramesa d’una còpia
de l’Acta a tots els membres de la corporació.

A la vista de tot això, sembla que el propi legislador ha volgut que els debats
que es produeixin en el si d’aquest òrgan no siguin de públic coneixement.
Per tant, i amb independència que continguin o no dades de caràcter perso-
nal, només podran tenir accés a les actes de la Comissió de Govern aque-
lles persones que estiguin legitimades d’acord amb la legislació aplicable. A
aquests efectes caldrà tenir present el règim d’accés de l’article 37 LRJPAC.

En conclusió, en el cas de la Junta de Govern no sembla que a la vista de la
normativa general continguda a la legislació de règim local pugui conside-
rar-se que existeix habilitació legal per a procedir a la publicació de les actes
de la Junta de Govern a la web, ni dels propis ajuntaments ni, en aquest cas,
de l’Administració pública.

V

Pel que fa a les actes del plenari municipal, cal partir d’un plantejament dife-
rent tot i que arribarem a una conclusió força semblant. D’acord amb l’article
70 de la LRBRL, i 156.1 del TRLMRLC, les sessions del ple de les corpora-
cions locals són públiques llevat que el propi ple n’acordi per majoria abso-
luta el caràcter secret respecte del debat i votació d’assumptes que puguin
afectar el dret fonamental a l’honor la intimitat personal i familiar i la pròpia
imatge de les persones.

En idèntics termes es pronuncia l’article 88 del ROF, si bé aquest article afe-
geix dues previsions: per una banda, la possibilitat d’instal·lar sistemes que
permetin la difusió auditiva o visual de les sessions; per altra banda, que un
cop acabada la sessió, i per tant això ja no quedaria recollit a l’acta de la ses-
sió, es pot establir un torn de consultes pel públic assistent sobre temes con-
crets d’interès municipal.
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Ara bé, el fet que les sessions siguin públiques no significa sense més que
les actes de les sessions puguin ser difoses a través de les webs de les admi-
nistracions públiques de forma indefinida en el temps. Sens perjudici dels
altres elements addicionals que exposarem més endavant, l’afecció del dret
a la protecció de les dades de caràcter personal pot ser molt superior en el
supòsit de la difusió de les actes a Internet, no només per la possibilitat d’ex-
posició temporalment indefinida de les mateixes sinó també, i especialment,
per la possibilitat que aquesta informació sigui localitzada a través de eines
de recerca a Internet que permetin establir perfils de persones concretes.
Aquests advertiments ja han estat formulats per l’Agència en la recent
Recomanació 1/2008, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la
difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través
d’Internet (www.apdcat.net).

D’entrada, aclarir que deixarem de banda aquells supòsits en què les úniques
dades de caràcter personal que apareguin a les actes siguin el nom, cog-
noms i càrrec dels càrrecs electes de la corporació i del secretari de la
mateixa. El caràcter electiu dels membres de la corporació i les funcions que
tenen atribuïdes porten aparellada una necessitat de publicitat de la seva
actuació que fa que la inclusió de les seves dades a les actes, en tant que
regidors, no hagi de plantejar problemes des del punt de vista de la protec-
ció de dades a l’hora de difondre’n el contingut. Igualment, per les funcions
que té atribuïdes el secretari de la corporació, en especial per la seva con-
dició de fedatari públic dels actes de la corporació, tampoc sembla que hagi
de plantejar majors problemes per a la seva difusió.

Ara bé, a les actes del ple hi poden aparèixer també dades personals de ciu-
tadans afectats per algun dels acords que s’adoptin, la difusió de les quals
sí que pot plantejar problemes des del punt de vista de la protecció de dades.

L’article 11 de la LOPD estableix la necessitat que per a la comunicació de
dades de caràcter personal es compti amb el consentiment dels afectats lle-
vat que una llei ho autoritzi. Tenint en compte que en el cas de les actes muni-
cipals normalment no es compta amb el consentiment dels afectats, haurem
de veure si existeix alguna norma amb rang de llei que autoritzi la difusió del
contingut de les actes.
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La legislació de règim local no estableix l’exposició pública de les actes del
ple sinó que, pel contrari, conté diversos elements que permeten sostenir que
aquestes no han de ser públiques:

Els articles 110 i 111 del TRLMRLC estableixen el règim de les actes de les
sessions, i no preveuen en cap moment la seva difusió sinó que l’article 111
es limita a establir que, un cop aprovades en la sessió següent, s’han de
transcriure en el llibre d’actes o en els plecs de fulls habilitats legalment. En
termes similars es pronuncien els articles 109 i 110 ROF. Les actes són doncs
un document municipal i com a tal estaran sotmeses al règim d’accés als
documents administratius previst a la normativa aplicable.

En segon lloc, l’article 154.1 del TRLMRLC, reproduint el 69.1 de la LRBRL,
estableix que «Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia infor-
mació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida
local», però a l’hora de concretar aquesta previsió genèrica, el propi
TRLMRLC estableix la necessitat que per a poder accedir a la documenta-
ció, aquesta ha de tenir el caràcter de pública o s’ha d’acreditar un interès
directe, i per descomptat legítim, en l’assumpte (155.2.c TRLMRLC).

No tindria massa sentit, establir un sistema que requereixi acreditar un deter-
minat interès per accedir a la documentació d’un expedient i alhora perme-
tre que les actes de les sessions plenàries on sigui debatut aquell assumpte
siguin exposades al públic de forma indiscriminada.

En tercer lloc, cal tenir en compte que el propi Tribunal Suprem ha vingut consi-
derant que malgrat les sessions plenàries tinguin el caràcter de públiques, l’al-
calde pot prohibir, per exemple, la utilització d’aparells de gravació en aquestes
sessions (p. ex. STS de 8 de novembre de 1984 (RJ 5610)). Això ve a confirmar
que del caràcter públic de les sessions no es pot deduir que el suport on es
materialitzi el contingut de les sessions hagi de ser també necessàriament públic.

En quart lloc, no sembla que el fet que un determinat assumpte sigui com-
petència d’aquest òrgan de caràcter col·legiat i no d’un òrgan unipersonal,
hagi de comportar una inaplicació de les garanties establertes per la legis-
lació vigent per a la salvaguarda del dret fonamental a la protecció de dades
de caràcter personal.
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El règim transcrit ens obliga a distingir, pel que fa a la publicitat de les actes,
com a mínim entre tres supòsits:

d)   Actes de sessions del ple en les quals no apareguin dades de caràcter
personal:

En el supòsit que a les actes del ple no apareguin dades de caràcter per-
sonal, o que només hi apareguin les necessàries per identificar el membre
de la corporació que realitza una determinada intervenció i la identificació
del secretari del plenari, no es plantegen, des del punt de vista de la pro-
tecció de dades, problemes a la difusió de les actes del plenari a través
d’Internet.

Cal tenir en compte en aquest sentit que quan apareguin altres dades, en
alguns casos serà possible difondre el contingut de les actes per Internet
sempre que les dades de caràcter personal hagin estat prèviament anonimit-
zades de forma que no es faci identificables les persones afectades o bé
quan s’incorpori la identificació de les persones concretes afectades mitjan-
çant annexos a l’acta que estiguin exclosos de la difusió.

e)   Actes de sessions del ple, o de parts de sessions, que hagin estat decla-
rades secretes per majoria absoluta del plenari.

En el cas de les actes de les sessions del ple, o part de les mateixes, que
hagin estat declarades secretes per poder vulnerar l’article 18.1 CE, la
difusió del contingut de les actes queda òbviament exclòs atès que supo-
saria una vulneració de l’esmentat dret. Si s’elimina la possibilitat d’acce-
dir al ple per part dels ciutadans, amb més motiu caldrà evitar la difusió
de les actes.

f)   Actes de sessions del ple que tot i poder afectar el dret a l’honor, la inti-
mitat o la pròpia imatge de les persones no hagin estat declarades secre-
tes o bé actes on apareguin altres dades de caràcter personal.

La normativa de règim local només es refereix als drets contemplats a l’arti-
cle 18.1 CE com a límit al caràcter públic de les sessions del ple municipal.
Ara bé, això no pot portar a la conclusió que s’ha d’excloure que el conflicte
amb altres drets hagi de portar a la restricció de la publicitat de les actes. En
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aquest sentit cal tenir present que l’article 11 LOPD, que exigeix l’existència
d’una norma amb rang de llei que habiliti per a la comunicació de les dades,
és una norma que té rang de Llei orgànica, en tant que regula el contingut
essencial d’un dret fonamental.

Cal recordar en aquest punt, que el dret a la protecció de dades és un dret
fonamental (STC 292/00) que té el seu origen a l’article 18.4 CE i que si bé
inclou la protecció de la informació sobre l’àmbit de la intimitat personal i fami-
liar, no es limita a això sinó que va més enllà del dret a la intimitat. En aquest
sentit s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional:

«De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protec-
ción de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cual-
quier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por
terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su
objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que
el article 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consi-
guiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el
hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no esca-
pan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho
a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carác-
ter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida pri-
vada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aque-
llos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo
servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o
de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en
determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo.»
(STC 292/2000, FJ 6)

Atès que no existeix cap llei que prevegi expressament la publicació del con-
tingut de les actes del ple municipal, no sembla que es pugui procedir a la
seva publicació a través d’Internet quan continguin dades de caràcter per-
sonal diferents de les que tinguin per objecte la identificació dels membres
de la corporació que intervenen i del secretari de la corporació.

Tot això sens perjudici que es puguin difondre les actes o les parts de les
actes que no facin identificables persones concretes, ja sigui perquè no con-
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tenen dades de caràcter personal, ja sigui perquè la informació de caràcter
personal hagi estat prèviament anonimitzada o incorporada mitjançant anne-
xos que no siguin objecte de difusió. I sens perjudici també del règim de
publicitat que sigui aplicable als acords adoptats, que s’haurà d’ajustar al que
estableixi la normativa aplicable en cada cas.

D’acord amb les consideracions fetes en aquests fonaments jurídics en rela-
ció amb la consulta plantejada per l’Administració Pública en relació amb els
requeriments a complir en matèria de protecció de dades de caràcter perso-
nal en el moment de donar difusió a determinada informació municipal a tra-
vés de la seva seu electrònica, es fan les següents,

Conclusions

La publicació d’actes de sessions a la web d’una administració pública que
continguin dades de caràcter personal pot constituir un tractament de dades
i per tant s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts a la LOPD.

Cal distingir el règim de publicitat dels acords adoptats pel Ple o la Junta de
Govern, del règim de publicitat de les actes del plenari, de manera que la
previsió legal de la publicació d’un determinat tipus d’acord no habilita per
si sol la difusió del contingut de les actes del Ple o la Junta de Govern en què
es va adoptar l’acord.

El caràcter públic de les sessions del Ple no comporta una habilitació per a
la difusió del contingut de les actes de les seves sessions que contingui
dades de caràcter personal.

Les actes són un document municipal i l’accés a les mateixes ha de regir-se
pel règim d’accés a la informació en poder de les administracions públiques.

Amb caràcter general no resulta justificada la difusió a través de la web de
l’Administració Pública del contingut de les actes de la Junta de Govern, ni
les actes del Ple dels ajuntaments que s’han adherit al projecte quan contin-
guin dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràc-
ter personal.
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Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament,
en qualitat d’entitat coordinadora d’un Pacte terrritorial, sobre el parer
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades en relació a l’ús de
determinades dades de caràcter personal

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un
Ajuntament en el que es demana el parer de l’Agència en relació a l’ús de
determinades dades de caràcter personal.

La consulta es concreta en la forma de procedir de l’entitat coordinadora (en
endavant Ajuntament), en relació amb la justificació de les actuacions sub-
vencionades. S’exposa que aquesta justificació s’efectua mitjançant docu-
ments que contenen dades de caràcter personal, amb un nivell baix de pro-
tecció i que en aquest mateix escrit de consulta es relacionen. Sol·liciten
dictamen sobre l’ús d’aquestes dades, tant per part de l’entitat coordinadora
d’un Pacte territorial per a l’ocupació com de les entitats que l’integren.

A més, a l’escrit de consulta se sol·licita, de cara a la convocatòria de Pactes
territorials per a l’ocupació de 2008, l’emissió d’un dictamen i que es marqui
un protocol per a la recollida de dades amb informació sobre el procediment
que s’utilitzarà i el tipus de dades a recollir.

Analitzat l’escrit de consulta, sense que s’acompanyi cap altra documenta-
ció, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Pel que fa al marc normatiu en què s’insereix un Pacte territorial per a l’ocu-
pació, es d’assenyalar que la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i de creació de l’organisme autònom competent en matèria
d’ocupació de Catalunya (en endavant l’Organisme), va preveure els pactes
territorials per a l’ocupació com a un dels instruments estratègics per a la par-
ticipació, la coordinació i la programació de les actuacions ocupacionals d’a-
quest ens (article 17.1).

L’article 17.5 d’aquesta norma estableix que els pactes territorials han de
fomentar la integració i la coordinació de totes les actuacions ocupacionals
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de l’àmbit respectiu per a adequar al màxim les accions de l’ens en matèria
d’ocupació de Catalunya a les necessitats ocupacionals.

Pel fet que no s’acompanya, com ja s’ha dit, la norma o acord fundacional
del Pacte territorial, de l’anàlisi del marc normatiu en el que s’insereix es des-
prèn que un pacte territorial és un acord entre les administracions públiques,
els agents econòmics i socials i altres actors que incideixen en la planifica-
ció, l’elaboració de plans d’actuació i la programació de les polítiques acti-
ves d’ocupació en un determinat territori. Per tant, es pot concloure que el
Pacte no té personalitat jurídica.

L’Ajuntament té la consideració d’entitat col·laboradora de l’Organisme, als
efectes de l’article 91 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (arti-
cle 4 de la Resolució TRI/1783/2005, de 13 de juny, per la qual es regulen les
condicions per dur a terme i finançar les accions de desenvolupament local
que promou l’Organisme mitjançant pactes territorials per a l’ocupació, així
com el reconeixement dels pactes territorials per a l’ocupació i s’obre la con-
vocatòria per a l’any 2005 i disposició addicional segona de l’Ordre
TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual s’estableixen les bases que han de
regir la concessió de subvencions per a programes innovadors cofinançades
pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per al 2008).

Per tant, el Pacte és un ens sense personalitat jurídica, que actua com a sub-
jecte diferenciat dels ens que l’integren i l’Ajuntament està reconegut com a
entitat col·laboradora de l’Organisme, en la gestió dels ajuts per a accions
de desenvolupament local.

II

Dins l’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, caldrà veure com troba el seu encaix la figura del Pacte.

L’article 3 d) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal (LOPD), defineix el responsable del fitxer o
tractament com la persona física o jurídica, de naturalesa pública, o òrgan
administratiu, que decideixi sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament.
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Hem dit que el Pacte és un ens sense personalitat jurídica. Per tant, d’acord
amb la LOPD, en la mesura que el Pacte decideix sobre la finalitat, el contin-
gut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal, sembla que ha
de ser considerat responsable del fitxer o tractament tot i que per mancar-li
el requisit de tractar-se d’una persona física o jurídica, podria plantejar alguns
dubtes.

Aquesta qüestió l’ha vingut a resoldre el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s’aprova el RLOPD quan a l’article 5.1.q) defineix la figura
del responsable del fitxer o del tractament i que a continuació es transcriu
literalment:

«Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano admi-
nistrativo, que sólo o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, con-
tenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase materialmente.

»Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes sin
personalidad jurídica que actúen en el tráfico com sujetos diferenciados.»

Per tant, el Pacte com a ens sense personalitat jurídica, si actua com a sub-
jecte diferenciat dels ens que l’integren i si decideix sobre la finalitat, contin-
gut i ús del tractament de les dades de caràcter personal, tot i que no el dugui
a terme materialment, tindria la consideració de responsable del fitxer o del
tractament, als efectes de la normativa de protecció de dades i per tant assu-
miria els principis i les obligacions que la normativa de protecció de dades
atribueix a la figura del responsable del fitxer o tractament.

III

En el context exposat, cal posar de manifest, encara que sigui en aquest cas
amb una breu referència, quins són els principis i les obligacions a que ha
de donar compliment el Pacte com a responsable del fitxer o tractament.

En base al principi de qualitat (article 4 de la LOPD), només poden ser trac-
tades aquelles dades que siguin adequades, pertinents i no excessives en
relació amb les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals
s’han obtingut. Correspon al responsable la seva conservació durant el ter-
mini que sigui necessari, transcorregut el qual han de ser cancel·lades.
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Els articles 4.5 de la LOPD i 8.6 del RLOPD, preveuen que les dades de
caràcter personal siguin cancel·lades quan hagin deixat de ser pertinents i
només podran ser conservades prèvia dissociació, sens perjudici de l’obli-
gació de bloqueig.

L’article 5.1.b) del RLOPD defineix la cancel·lació com el procediment en vir-
tut del qual el responsable cessa en l’ús de les dades. La cancel·lació impli-
carà el bloqueig de les dades, consistent en la identificació i reserva de les
mateixes amb la finalitat d’impedir el seu tractament, tret per a la seva posada
a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’a-
tenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només
durant el termini de prescripció de dites responsabilitats. Transcorregut
aquest termini s’haurà de procedir a la supressió de les dades.

Respecte al termini de conservació de les dades, l’article 20 de l’Ordre
TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual s’estableixen les bases que han de
regir la concessió de subvencions per a programes innovadors cofinançades
pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per al 2008, estableix com
a obligació de les entitats beneficiàries, entre d’altres, la derivada de l’article
90 del Reglament (CE) 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006, i con-
sistent en conservar els documents justificatius relacionats amb les despe-
ses i amb les auditories corresponents a l’actuació cofinançada per tal de pre-
sentar-les a la Comissió Europea i al Tribunal de Comptes durant un període
de tres anys a partir del tancament del programa operatiu en què està cofi-
nançat o a partir de l’any en què s’hagi produït el tancament parcial. Per tant
el termini de conservació vindria donat tant pel que disposa aquesta Ordre
com pel que estableix la resta de normativa aplicable en aquest àmbit.

El principi d’informació (article 5 de la LOPD) implica que quan se sol·licitin
dades personals s’informi amb caràcter previ i de manera expressa, precisa i
inequívoca de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter per-
sonal, de la finalitat de la recollida, dels destinataris de la informació, del caràc-
ter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plante-
jades, de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a
subministrar-les, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, can-
cel·lació i oposició, de la identitat i direcció del responsable del tractament.
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El principi del consentiment ve recollit a l’article 6.1 de la LOPD i s’institueix, com
a regla general, que el titular de les dades de caràcter personal ha de prestar
el seu consentiment de forma inequívoca, llevat que una llei disposi altra cosa.

D’acord amb això, només és possible dur a terme un tractament de dades
de caràcter personal si aquest es basa en el consentiment de les persones
afectades o si existeix una norma amb rang de llei que habiliti a la realitza-
ció d’aquest tractament. En el cas que ens ocupa, la Llei 17/2002, de 5 de
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació de l’Organisme (arti-
cle 17) habilitaria aquest tractament.

Els principis d’informació i consentiment van íntimament lligats, atès que no
es pot dur a terme un tractament de dades sense que l’afectat sigui cons-
cient de tots els aspectes sobre els quals hagi estat informat (relacionats a
l’article 5 de la LOPD) i pugui decidir lliurament si presta el seu consentiment
per al seu tractament.

El principi de seguretat de les dades (article 9 de la LOPD), implica que s’a-
doptin les mesures de caràcter tècnic i organitzatives que siguin necessàries
per garantir la seguretat dels fitxers.

El principi de confidencialitat (article 10 de la LOPD), suposa el deure de
secret tant del responsable del fitxer com d’aquells que intervinguin en qual-
sevol fase del tractament, fins i tot un cop finalitzada la seva relació amb el
titular o responsable del fitxer.

Per tant, el compliment d’aquests principis legitima en gran mesura el trac-
tament de dades de caràcter personal.

IV

En relació amb les obligacions que ha d’assumir el responsable del fitxer
citem, en primer lloc, la creació del corresponent fitxer i la seva inscripció al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Pel que fa a la forma de creació del fitxer l’article 20.1 de la LOPD estableix
que s’efectuï per disposició general. Ara bé, l’article 52.1 del RLOP contem-
pla també la possibilitat que es puguin crear mitjançant acord.
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D’acord amb això, es posa de manifest que el Pacte, en la seva condició de
responsable del tractament, hauria de procedir a la creació dels correspo-
nents fitxers mitjançant acord de l’òrgan superior de govern del Pacte. Aquest
acord s’haurà de prendre de conformitat amb el que disposi l’acord funda-
cional o estatuts del Pacte.

El contingut dels fitxers ve regulat pels articles 20 de la LOPD i 54 del RLOPD
entenent per fitxer «qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter per-
sonal, sigui quina sigui la forma o la modalitat de creació, emmagatzematge,
organització i accés» (article 3.b) LOPD).

A tal efecte, atès el que disposa l’apartat 2 de l’article 20 de la LOPD i l’apar-
tat 1 de l’article 54 del RLOPD, l’acord de creació del fitxer hauria d’incloure
els apartats següents: la identificació del fitxer o tractament, indicant la seva
denominació, així com la descripció de la seva finalitat i els usos previstos;
l’origen de les dades, indicant les persones o col·lectius sobre els que s’ob-
tenen les dades o que resultin obligats a subministrar-les, el procediment de
recollida de les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del fitxer mit-
jançant la descripció detallada de les dades identificatives i, en el seu cas,
de les dades especialment protegides, així com de les restants categories de
dades de caràcter personal incloses en el mateix i el sistema de tractament
utilitzat en l’organització; les cessions, indicant en el seu cas, els destinata-
ris o categories de destinataris, i, si s’escau, transferències de dades a paï-
sos tercers; els òrgans responsables del fitxer; els serveis o unitats davant
els quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, les mesures
de seguretat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible.

Un cop creat el fitxer de la manera indicada, el Pacte l’haurà de notificar, d’a-
cord amb el formulari establert (disponible a la web http//:www.apdcat.net) al
Registre de Protecció de Dades de Catalunya d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 15.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció
de Dades, dins el termini d’un mes a comptar des de la seva creació, d’acord
amb la previsió efectuada per l’article 19.3 del Decret 48/2003, de 20 de febrer,
pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Tot i que l’escrit de consulta fa referència textualment al certificat emès per cada
entitat gestora en el qual es certifica que es compleix amb la Llei 15/1999, en
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la recollida de les esmentades dades, cal efectuar una puntualització en aquest
apartat consistent en què al dia d’avui no consta al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya que el Pacte hagi inscrit els corresponents fitxers.

V

Un altre aspecte que cal tenir present és el supòsit de cessió de dades.
L’escrit de consulta fa referència al recull de dades en un aplicatiu informà-
tic on les bolquen les entitats gestores de les actuacions i que l’entitat coor-
dinadora del Pacte té dret a visualitzar-les i manipular-les i posteriorment són
enviades per via telemàtica a l’Organisme.

A la vista d’aquesta actuació es planteja el supòsit de comunicació o cessió
de dades per part de les entitats integrants del Pacte així com per l’entitat
coordinadora del Pacte, en qualitat d’entitat col·laboradora, a l’Organisme.

L’article 11 de la LOPD instaura, com a regla general, donar compliment al
principi de consentiment amb caràcter previ a una cessió de dades de caràc-
ter personal.

Ara bé, l’article 21 de la LOPD permet la cessió de dades entre administra-
cions en exercici de les mateixes funcions. En aquest sentit, la cessió de
dades entre el Pacte i l’Organisme, en l’àmbit de protecció de dades troba-
ria empara en aquest precepte. D’altra banda, aquesta cessió també troba-
ria el seu fonament legal en l’article 91 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, pel que fa a l’entitat coordinadora del Pacte com a entitat col·labo-
radora de l’Organisme en la gestió dels ajuts.

Tret d’aquestes cessions, en el supòsit que se’n prevegin d’altres, caldria tenir
present que haurien de venir fonamentades per norma legal o pel consenti-
ment dels afectats, d’acord amb allò que disposa l’article 11 de la LOPD.

VI

Els principis fonamentals que han quedat exposats al fonament jurídic IV, resul-
tarien només declaracions d’intencions si la normativa de protecció de dades
no hagués previst uns mecanismes per evitar la vulneració dels mateixos.
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Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, anomenats drets ARCO
(articles 15 a 18 de la LOPD i desenvolupats al Títol III del RLOPD), són drets
personalíssims que poden ser exercits pels titulars de les dades personals
davant el responsable del fitxer o tractament. L’exercici d’aquests drets té uns
terminis de consecució molt breus, la qual cosa els confereix agilitat i efecti-
vitat i, en el supòsit que no s’atenguin per part del Pacte, s’obre una via de
reclamació ràpida davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades que per-
met al titular de les dades l’exercici del dret de tutela.

A trets generals, el dret d’accés permet al titular de les dades front al respon-
sable del fitxer sol·licitar i obtenir informació de les seves dades personals;
el dret de rectificació li permet modificar les dades que siguin inexactes o
incomplertes; el dret de cancel·lació possibilita al seu titular l’eliminació de
les dades personals que resultin inadequades o excessives i per últim, l’e-
xercici del dret d’oposició li permet aconseguir que, en uns supòsits concrets
(article 6.4 LOPD i 34 RLOPD), no es dugui a terme un determinat tractament.

Per tant, de conformitat amb el que disposa l’article 24.2 del RLOP, el Pacte
ha d’arbitrar un mecanisme senzill i gratuït que possibiliti al titular de les
dades l’exercici dels drets ARCO.

VII

En relació amb el que ha quedat exposat sobre les dades que es recullen,
es fa avinent que el nivell de mesures de seguretat aplicable a cada fitxer,
s’atribueix en cada cas en funció de la tipologia de dades de caràcter per-
sonal tractades en cada fitxer, és a dir, de la naturalesa de la informació trac-
tada. En aquest sentit, la màxima precisió i concreció pel que fa a la identifi-
cació de les dades tractades ajuda a precisar si el nivell de mesures de
seguretat atribuït és l’adequat per garantir tant la seguretat com la confiden-
cialitat de les dades.

Seguint el que disposa la normativa de protecció de dades, en concret, l’ar-
ticle 81 del Reglament, les mesures de nivell bàsic són aplicables a tots els
fitxers. A partir d’aquí i segons les dades a tractar li seran també d’aplicació
les mesures de nivell mig i quan escaigui les de nivell alt. Cal tenir present
vist el que disposa l’article 81 del RLOPD, que l’aplicació d’aquestes mesu-
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res té caràcter acumulatiu. Així, en el supòsit que un fitxer requereixi un nivell
alt de protecció, haurà d’implantar també les mesures de nivell bàsic i les de
nivell mig.

És d’especial importància posar de relleu que en cas de fitxers o tractaments
de dades d’ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut
o vida sexual, només serà suficient la implantació de les mesures de segu-
ret de nivell bàsic quan es tracti de fitxers o tractaments no automatizats en
els que de forma incidental o accessòria es continguin aquelles dades sense
guardar relació amb la seva finalitat (article 81.5.b) del RLOPD.

L’apartat 6 d’aquest article 81 del RLOP també preveu que es puguin implan-
tar mesures de nivell bàsic en aquells fitxers o tractaments que continguin
dades relatives a la salut referents exclusivament al grau de discapacitat o
invalidesa de l’afectat amb motiu del compliment de deures públics. Es podria
donar, per exemple en el cas d’empreses que han de complir la quota de
reserva per a la integració social dels minusvàlids (article 92.5 del Decret
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya).

Per tant, l’afirmació del Pacte en relació a la consideració del nivell bàsic de
mesures de seguretat per els fitxers que continguin les dades de caràcter
personal que es tracten s’ajustaria al que disposa el RLOPD sempre i quan
les dades que es recullin siguin només les que s’esmenten a l’escrit de con-
sulta (nom, cognoms, NIF, codi postal de residència, situació laboral, edat,
estudis, discapacitat —sense que s’especifiqui el grau) i en el cas de la dada
relativa a la discapacitat el seu tractament obeeixi al compliment de deures
públics, en aplicació dels supòsits abans esmentats del RLOPD.

Caldria afegir d’acord amb el que disposa l’article 88 del RLOPD, que el res-
ponsable del fitxer ha d’elaborar un document de seguretat que reculli les
mesures d’índole tècnica i organitzativa que s’ajustin a la normativa de segu-
retat vigent, que serà d’obligat compliment per al personal amb accés als sis-
temes d’informació i ha de contenir, com a mínim, els aspectes següents:

a) Àmbit d’aplicació del document amb especificació detallada dels recur-
sos protegits.

Dictàmens i consultes

422

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



b) Mesures, normes, procediments d’actuació, regles i estàndars encami-
nats a garantir el nivell de seguretat exigit en aquest reglament.

c) Funcions i obligacions del personal en relació amb el tractament de les
dades de caràcter personal inclosos en els fitxers.

d) Estructura dels fitxers amb dades de caràcter personal i descripció dels
sistemes d’informació que els tracten.

e) Procediment de notificació, gestió i resposta davant les incidències.
f) Els procediments de realització de còpies de recolçament i recuperació

de les dades en els fitxers o tractaments automatitzats.
g) Les mesures que sigui necessari adoptar per el transport de suports i

documents, així com per a la destrucció dels documents i suports, o en
el seu cas, la reutilització dels mateixos.

El document de seguretat té caràcter intern a la pròpia organització i el Pacte
l’ha de mantenir actualitzat en tot moment.

D’acord amb les consideracions fetes en relació amb la consulta formulada
per un Pacte territorial per a l’ocupació, es fan les següents,

Conclusions

El Pacte, com a responsable del fitxer o tractament de dades de caràcter per-
sonal ha de complir amb els principis i obligacions recollits en la normativa
de protecció de dades de caràcter personal.

El procediment d’actuació del Pacte ha quedat reflectit al llarg del present
dictamen i s’ha de fonamentar no només en l’observança dels principis de
qualitat, informació, consentiment, seguretat i confidencialitat de les dades
sinó també en el compliment d’obligacions com la creació dels corresponents
fitxers i inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

A més, el Pacte ha de posar a disposició dels interessats un mitjà senzill i
gratuït que possibiliti els interessats l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició (drets ARCO).

Els fluxos informatius entre el Pacte i l’Organisme es troben emparats per
norma amb rang de llei; tret d’aquest supòsit, si escauen diferents comuni-
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cacions per atendre altres finalitats, hauran d’estar expressament habilitades
per l’article 11 de la LOPD, per una norma amb rang de llei o disposar del
consentiment de l’afectat.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament sobre
la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través
d’Internet

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcaldessa en el que es demana que l’Agència emeti un dictamen en rela-
ció amb varies qüestions referides a la publicació i difusió d’informació que
contingui dades personals a través d’Internet. En concret, es planteja la via-
bilitat jurídica de donar difusió a les actes del Ple i de la Junta de Govern a
través d’Internet, quines dades personals en concret d’aquestes actes es
poden publicar i l’adequació de la publicació de determinades dades perso-
nals dels aspirants admesos en un procediment selectiu d’una administració
local en el Butlletí Oficial de la Província (en endavant, BOP) o en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) a la normativa en
protecció de dades de caràcter personal.

Analitzada la consulta, que no s’acompanya de cap altra documentació, i vist
l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

L’alcaldessa, prenent com a punt de partida la Recomanació 1/2008 de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que
contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, planteja dues qües-
tions en relació amb la difusió de les actes de les sessions dels òrgans
col·legiats municipals: per una banda, si, atès que només les sessions del
Ple municipal són públiques i no així les sessions de la Junta de Govern, cal
entendre que només es podran difondre per Internet les actes del Ple i, per
l’altra banda, a què s’està fent referència en la Recomanació 1/2008 (punt 18)
quan s’especifica que «cal evitar-ne la difusió quan continguin dades de
caràcter personal […]».
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Des del punt de vista de la protecció de dades personals és rellevant recor-
dar que només és possible dur a terme un tractament de dades de caràcter
personal si aquest es basa en el consentiment de les persones afectades o
si existeix una norma amb rang de llei que habiliti a la realització d’aquest
tractament (article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD)).

L’article 3.c) de la LOPD defineix el tractament de dades d’una forma àmplia,
en el sentit que cal entendre com a tractament les «Operacions i procedi-
ments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar,
conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de
dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transfe-
rències».

Per altra banda, la lletra a) del mateix article 3 de la LOPD defineix dada per-
sonal com «Qualsevol informació referent a persones físiques identificades o
identificables».

A la vista d’aquestes definicions, i sens perjudici que en alguns casos les
actes no incloguin cap dada de caràcter personal, tret de les dades que tin-
guin per finalitat identificar als membres de la corporació que intervenen o al
secretari de la corporació, cap dubte pot oferir que la publicació en una web
o a Internet de les actes de les sessions de la Junta de Govern o el Ple muni-
cipal que continguin dades de caràcter personal pot constituir un tractament
de dades i que per tant s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts
a la LOPD.

II

D’aquestes qüestions inicials plantejades es dedueix ja d’entrada que ens tro-
bem davant d’un possible conflicte de dos drets: per una banda el dret dels
ciutadans a accedir a la informació en poder de les administracions públi-
ques i per altra banda el dret fonamental de les persones a la protecció de
les seves dades de caràcter personal.

L’article 105.b) de la Constitució Espanyola (en endavant, CE) estableix que
la llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, lle-

Dictàmens i consultes

425

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



vat en allò que afecti la seguretat i la defensa de l’estat, la investigació de
delictes i la intimitat de les persones.

Es tracta doncs d’un dret de configuració legal atribuït en principi a tots els
ciutadans per a la concreció del qual haurem d’acudir a la normativa regula-
dora del règim jurídic de les administracions públiques i en concret de l’ad-
ministració local.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (en endavant, LRJPAC)
regula l’accés a la informació continguda a arxius i registres de les adminis-
tracions públiques a l’article 37. Deixant de banda la possibilitat d’accés als
documents que formin part de procediments acabats i no incorporin dades
de caràcter personal, que certament es configura en termes molt amplis a
l’article 37.1 de la llei, s’introdueix algunes limitacions a aquest dret quan es
tracta de documents que continguin dades de caràcter personal:

— Per una banda, l’accés als documents que continguin dades relatives a
la intimitat de les persones (37.2) o els de caràcter sancionador o disci-
plinari (37.3) queda limitat a les pròpies persones afectades. Això sens
perjudici, és clar, del dret dels interessats a accedir a l’expedient durant
la tramitació del mateix, en els termes que estableix l’article 35.a) de la
mateixa llei.

— Per altra banda, l’accés als documents nominatius, que puguin fer-se valer
per l’exercici dels drets dels ciutadans, pot ser realitzat també per terce-
res persones que acreditin un interès legítim i directe (37.3).

— Determinades matèries queden excloses d’aquest règim d’accés (37.5):
actes de govern, informació sobre Defensa nacional o Seguretat de l’es-
tat, investigació de delictes, matèries protegides pel secret industrial o
comercial o en matèria de política monetària.

En l’àmbit local, l’article 154 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), aprovat pel Decret legisla-
tiu2/2003, de 28 d’abril, reproduint l’article 69.1 LRBRL, estableix que «Les
corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur acti-
vitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local» (article 154.1), però
tampoc en aquest cas el dret a ser informat, o el dret a accedir a la informa-
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ció municipal no es configura en termes absoluts, atès que l’article 155.2 del
mateix text refós, afegeix que el dret a consultar la documentació, els arxius
i registres de la corporació està sotmès, llevat que es tracti de documenta-
ció històrica, a que la documentació tingui la condició de pública o s’acrediti
un interès directe en l’assumpte. I en qualsevol cas, aquest dret d’accés a la
informació queda limitat, recollint la limitació continguda a l’article 105.b) CE,
en allò que pugui afectar la seguretat i la defensa de l’estat, la investigació
de delictes o la intimitat de les persones (article 155.3).

A banda d’aquests preceptes, haurem de tenir en compte també la legisla-
ció de caràcter sectorial que regula l’accés a la informació en determinades
matèries, com és el cas, per exemple, de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per
la qual es regula els drets d’accés a la informació, la participació pública i
l’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Fàcilment podem concloure doncs que el dret a accedir a la informació en
poder de les administracions públiques no és un dret absolut atès que està
sotmès a diferents limitacions, algunes contemplades directament a la llei,
com ara el dret a la intimitat o la informació de caràcter sancionador o disci-
plinari i d’altres que s’hauran de ponderar en cada cas per a determinar si
ha de prevaler l’interès legítim en accedir a la informació o els interessos d’al-
tres persones que poden veure afectats els seus drets, com ara el dret fona-
mental a la protecció de dades de caràcter personal.

III

Del que es desprèn de l’enunciat de les qüestions formulades, el que es sot-
met a consideració de l’Agència no és la possibilitat de publicar a través
d’Internet o a la web de l’Ajuntament els actes i acords adoptats pels òrgans
municipals a què es refereix, sinó la possibilitat de difondre el contingut de
les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de govern on s’han adoptat
els esmentats acords.

Pel que fa a la possibilitat de publicació dels acords, haurem d’atenir-nos al
que estableixen, amb caràcter general, els articles 59, 60 i 61 de la LRJPAC
i la resta de legislació sectorial aplicable, especialment l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant,
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LRBRL) i 155.1 del TRLMRLC, per tal de determinar si un determinat acte o
acord és susceptible o no de ser publicat a la seu electrònica d’una adminis-
tració pública.

Al respecte, hem de tenir en compte que l’article 12 de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (en endavant,
LAECSP), estableix que la publicació d’aquells actes i comunicacions que
hagi de realitzar-se en el tauler d’anuncis o edictes pot ser substituïda o com-
plementada per la seva publicació a la seu electrònica de l’organisme com-
petent. La seu electrònica és definida per l’article 10 de la mateixa llei com
l’adreça electrònica, disponible pels ciutadans a través de xarxes de teleco-
municacions, la titularitat, gestió i administració correspon a una administra-
ció pública en l’exercici de les seves competències i que aquesta hagi esta-
blert com a tal seu electrònica.

En aquest dictamen ens referirem només a la publicació de les actes, ente-
ses aquestes com el document on es recull el debat i l’adopció de l’acord
corresponent, en els termes establerts a l’article 110 del TRLMRLC i a l’arti-
cle 109 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals (en endavant, ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

IV

La primera qüestió formulada en la consulta diferencia la publicació a Internet
de dos tipus de documents: per una banda la publicació de les actes del Ple;
per una altra la publicació de les actes de la Junta de Govern. Tot i que la
publicació de unes i altres actes presenta alguns problemes comuns, en rea-
litat concorren algunes circumstàncies que aconsellen tractar separadament
la publicació de les actes de cadascun d’aquests òrgans.

Pel que fa a la Junta de Govern Local, cal tenir en compte que d’acord amb
el que estableix l’article 70.1 de la LRBRL i l’article 156.1 del TRLMRLC, les
seves sessions no tenen caràcter públic, com bé s’apunta en la consulta que
s’informa. En el mateix sentit, l’article 113.1.b) del ROF també estableix que
les sessions d’aquest òrgan no són públiques, sens perjudici de la publicitat
dels acords i de la tramesa d’aquests a la comunitat autònoma i l’Adminis-
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tració de l’Estat, i de la tramesa d’una còpia de l’Acta a tots els membres de
la corporació.

A la vista de tot això, sembla que el propi legislador ha volgut que els debats
que es produeixin en el si d’aquest òrgan no siguin de públic coneixement.
Per tant, i amb independència que continguin o no dades de caràcter perso-
nal, només podran tenir accés a les actes de la Comissió de Govern aque-
lles persones que estiguin legitimades d’acord amb la legislació aplicable. A
aquests efectes caldrà tenir present el règim d’accés de l’article 37 LRJPAC.

En conclusió, en el cas de la Junta de Govern no sembla que a la vista de la
normativa general continguda a la legislació de règim local pugui conside-
rar-se que existeix habilitació legal per a procedir a la publicació de les actes
de la Junta de Govern a la web de l’Ajuntament o a través d’Internet.

V

Pel que fa a les actes del plenari municipal, cal partir d’un plantejament dife-
rent tot i que arribarem a una conclusió força semblant. D’acord amb l’article
70 de la LRBRL, i 156.1 del TRLMRLC, les sessions del ple de les corpora-
cions locals són públiques llevat que el propi ple n’acordi per majoria abso-
luta el caràcter secret respecte del debat i votació d’assumptes que puguin
afectar el dret fonamental a l’honor la intimitat personal i familiar i la pròpia
imatge de les persones.

Tal i com s’apunta en la consulta, en idèntics termes es pronuncia l’article 88
del ROF, si bé aquest article afegeix dues previsions: per una banda, la pos-
sibilitat d’instal·lar sistemes que permetin la difusió auditiva o visual de les
sessions; per altra banda, que un cop acabada la sessió, i per tant això ja no
quedaria recollit a l’acta de la sessió, es pot establir un torn de consultes pel
públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal.

Ara bé, el fet que les sessions siguin públiques no significa sense més que
les actes de les sessions puguin ser difoses a través de les webs de les admi-
nistracions públiques de forma indefinida en el temps. Sens perjudici dels
altres elements addicionals que exposarem més endavant, l’afecció del dret
a la protecció de les dades de caràcter personal pot ser molt superior en el
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supòsit de la difusió de les actes a Internet, no només per la possibilitat d’ex-
posició temporalment indefinida de les mateixes sinó també, i especialment,
per la possibilitat que aquesta informació sigui localitzada a través de eines
de recerca a Internet que permetin establir perfils de persones concretes.

D’entrada, aclarir que deixarem de banda aquells supòsits en què les úniques
dades de caràcter personal que apareguin a les actes siguin el nom, cog-
noms i càrrec dels càrrecs electes de la corporació i del secretari de la
mateixa. El caràcter electiu dels membres de la corporació i les funcions que
tenen atribuïdes porten aparellada una necessitat de publicitat de la seva
actuació que fa que la inclusió de les seves dades a les actes, en tant que
regidors, no hagi de plantejar problemes des del punt de vista de la protec-
ció de dades a l’hora de difondre’n el contingut. Igualment, per les funcions
que té atribuïdes el secretari de la corporació, en especial per la seva con-
dició de fedatari públic dels actes de la corporació, tampoc sembla que hagi
de plantejar majors problemes per a la seva difusió.

Ara bé, a les actes del Ple hi poden aparèixer també dades personals de ciu-
tadans afectats per algun dels acords que s’adoptin, la difusió de les quals
sí que pot plantejar problemes des del punt de vista de la protecció de dades.

L’article 11 de la LOPD estableix la necessitat que per a la comunicació de
dades de caràcter personal es compti amb el consentiment dels afectats lle-
vat que una llei ho autoritzi. Tenint en compte que en el cas de les actes muni-
cipals normalment no es compta amb el consentiment dels afectats, haurem
de veure si existeix alguna norma amb rang de llei que autoritzi la difusió del
contingut de les actes.

La legislació de règim local no estableix l’exposició pública de les actes del
Ple sinó que, pel contrari, conté diversos elements que permeten sostenir que
aquestes no han de ser públiques:

Els articles 110 i 111 del TRLMRLC estableixen el règim de les actes de les
sessions, i no preveuen en cap moment la seva difusió sinó que l’article 111
es limita a establir que, un cop aprovades en la sessió següent, s’han de
transcriure en el llibre d’actes o en els plecs de fulls habilitats legalment. En
termes similars es pronuncien els articles 109 i 110 ROF. Les actes són doncs
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un document municipal i com a tal estaran sotmeses al règim d’accés als
documents administratius previst a la normativa aplicable.

En segon lloc, l’article 154.1 del TRLMRLC, reproduint el 69.1 de la LRBRL,
estableix que «Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia infor-
mació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida
local», però a l’hora de concretar aquesta previsió genèrica, el propi
TRLMRLC estableix la necessitat que per a poder accedir a la documenta-
ció, aquesta ha de tenir el caràcter de pública o s’ha d’acreditar un interès
directe, i per descomptat legítim, en l’assumpte (155.2.c TRLMRLC).

No tindria massa sentit, establir un sistema que requereixi acreditar un deter-
minat interès per accedir a la documentació d’un expedient i alhora perme-
tre que les actes de les sessions plenàries on sigui debatut aquell assumpte
siguin exposades al públic de forma indiscriminada.

En tercer lloc, cal tenir en compte que el propi Tribunal Suprem ha vingut con-
siderant que malgrat les sessions plenàries tinguin el caràcter de públiques,
l’alcalde pot prohibir, per exemple, la utilització d’aparells de gravació en
aquestes sessions (p. ex. STS de 8 de novembre de 1984 (RJ 5610)). Això
ve a confirmar que del caràcter públic de les sessions no es pot deduir que
el suport on es materialitzi el contingut de les sessions hagi de ser també
necessàriament públic.

En quart lloc, no sembla que el fet que un determinat assumpte sigui com-
petència d’aquest òrgan de caràcter col·legiat i no d’un òrgan unipersonal,
hagi de comportar una inaplicació de les garanties establertes per la legis-
lació vigent per a la salvaguarda del dret fonamental a la protecció de dades
de caràcter personal.

El règim transcrit ens obliga a distingir, pel que fa a la publicitat de les actes,
com a mínim entre tres supòsits:

g)   Actes de sessions del ple en les quals no apareguin dades de caràcter
personal:

En el supòsit que a les actes del ple no apareguin dades de caràcter perso-
nal, o que només hi apareguin les necessàries per identificar el membre de
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la corporació que realitza una determinada intervenció i la identificació del
secretari del plenari, no es plantegen, des del punt de vista de la protecció
de dades, problemes a la difusió de les actes del plenari a través d’Internet.

Cal tenir en compte en aquest sentit que quan apareguin altres dades, en
alguns casos serà possible difondre el contingut de les actes per Internet
sempre que les dades de caràcter personal hagin estat prèviament anonimit-
zades de forma que no es faci identificables les persones afectades o bé
quan s’incorpori la identificació de les persones concretes afectades mitjan-
çant annexos a l’acta que estiguin exclosos de la difusió.

h)   Actes de sessions del ple, o de parts de sessions, que hagin estat decla-
rades secretes per majoria absoluta del plenari.

En el cas de les actes de les sessions del ple, o part de les mateixes, que
hagin estat declarades secretes per poder vulnerar l’article 18.1 CE, la difu-
sió del contingut de les actes queda òbviament exclòs atès que suposaria
una vulneració de l’esmentat dret. Si s’elimina la possibilitat d’accedir al ple
per part dels ciutadans, amb més motiu caldrà evitar la difusió de les actes.

i)    Actes de sessions del ple que tot i poder afectar el dret a l’honor, la inti-
mitat o la pròpia imatge de les persones no hagin estat declarades secre-
tes o bé actes on apareguin altres dades de caràcter personal.

La normativa de règim local només es refereix als drets contemplats a l’arti-
cle 18.1 CE com a límit al caràcter públic de les sessions del ple municipal.
Ara bé, això no pot portar a la conclusió que s’ha d’excloure que el conflicte
amb altres drets hagi de portar a la restricció de la publicitat de les actes. En
aquest sentit cal tenir present que l’article 11 LOPD, que exigeix l’existència
d’una norma amb rang de llei que habiliti per a la comunicació de les dades,
és una norma que té rang de Llei orgànica, en tant que regula el contingut
essencial d’un dret fonamental.

Cal recordar en aquest punt, que el dret a la protecció de dades és un dret
fonamental (STC 292/00) que té el seu origen a l’article 18.4 CE i que si bé
inclou la protecció de la informació sobre l’àmbit de la intimitat personal i fami-
liar, no es limita a això sinó que va més enllà del dret a la intimitat. En aquest
sentit s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional:
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«De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protec-
ción de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cual-
quier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por
terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su
objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que
el article 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consi-
guiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el
hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no esca-
pan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho
a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carác-
ter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida pri-
vada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aque-
llos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo
servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o
de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en
determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo.»
(STC 292/2000, FJ 6)

Així doncs, en relació amb les qüestions plantejades per l’Ajuntament i, espe-
cialment, pel que fa a la segona d’elles (què es vol dir quan s’especifica que
«cal evitar-ne la difusió quan continguin dades de caràcter personal […]», es
fa avinent que, precisament en aquest cas, atès que no existeix cap llei que
prevegi expressament la publicació del contingut de les actes del Ple muni-
cipal, no sembla que es pugui procedir a la seva publicació a través d’Internet
quan continguin dades de caràcter personal diferents de les que tinguin per
objecte la identificació dels membres de la corporació que intervenen i del
secretari de la corporació.

Tot això sens perjudici que es puguin difondre les actes o les parts de les
actes que no facin identificables persones concretes, ja sigui perquè no con-
tenen dades de caràcter personal, ja sigui perquè la informació de caràcter
personal hagi estat prèviament anonimitzada (com planteja l’Ajuntament es
esmentar que només constin les inicials) o incorporada mitjançant annexos
que no siguin objecte de difusió. I sens perjudici també del règim de publi-
citat que sigui aplicable als acords adoptats, que s’haurà d’ajustar al que
estableixi la normativa aplicable en cada cas.

Dictàmens i consultes

433

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



VI

D’altra banda, l’Ajuntament també planteja en aquesta mateixa consulta una
altra qüestió relacionada amb la publicació de determinada informació muni-
cipal que conté dades de caràcter personal a través d’Internet. En aquest
cas, es fa referència a la publicació de les dades personals dels aspirants
admesos en procediments selectius d’una administració local (nom, cognom
i números de NIF) en el BOP i en el DOGC, i la seva adequació a la norma-
tiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb l’article 3 j) de la LOPD, els diaris i butlletins oficials constituei-
xen font d’accés públic (en aquest sentit, cal tenir en compte la Llei 2/2007,
del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual disposa
la seva edició únicament de manera digital) Aquesta consideració implica la
possibilitat que la informació que s’hi conté pugui ser consultada i tractada
per qualsevol persona, així com que puguin ser comunicades a tercers les
dades personals recollides d’aquests mitjans (article 11.2 b) de la LOPD). Per
tant, atès aquest ampli règim d’accés al contingut dels diaris oficials cal tenir
una especial cura a l’hora de determinar els actes que s’hi publiquen i el seu
contingut.

Per tal de comprovar si la publicació de les dades esmentades per part de
l’Ajuntament s’ajusta a la LOPD caldrà analitzar si es compleixen les següents
consideracions:

— En primer lloc cal analitzar si la publicació d’aquestes dades personals
en el BOP i en el DOGC de manera electrònica (és a dir, a través d’In-
ternet) respon a una obligació generada per una norma amb rang de llei
i, si d’ésser així, si aquesta norma obliga a la publicació íntegra del docu-
ment.

En aquest sentit, el Decret 214/1990, de 30 de juliol que aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya (vigent a data d’a-
vui) regula el procediment de selecció del personal al servei dels ens locals.
L’article 78 disposa que un cop finalitzat el termini de presentació d’instàn-
cies, el president de la corporació o autoritat en qui hagi delegat, ha de dic-
tar una resolució amb l’aprovació de la llista d’ admesos i exclosos, indicant
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en aquesta resolució els llocs en què es troben exposades al públic les llis-
tes completes certificades dels aspirants admesos i exclosos. Així mateix,
disposa que els nomenaments del personal de les administracions públiques
es farà públic en els diaris i butlletins oficials (articles 82, 92 i 94).

En la mateixa línea, la LRJPAC disposa que quan es tracti d’actes integrants
d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus
la publicació substitueix la notificació i té els mateixos efectes. En aquest cas,
la convocatòria del procediment ha d’indicar el tauler d’anuncis o els mitjans
de comunicació on s’efectuïn les publicacions successives, i no tenen vali-
desa les que es duguin a terme en llocs diferents (article 59.6.b).

D’altra banda, en aquest moment cal recordar l’article 12 de la LAECSP ja
esmentat en el fonament jurídic quart, el qual disposa que la publicació d’ac-
tes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, hagin de publi-
car-se en tauler d’anuncis o edictes podrà ser substituïda o complementada
per la seva publicació en la seu electrònica de l’organisme corresponent.
Aquesta previsió, no obstant, no ha estat configurada com a una obligació
per a les administracions públiques, sinó tan sols com a una opció a escollir
per aquestes.

Per tant, en principi, tot semblaria indicar que no existeix normativa en
aquesta matèria que obligui a l’Ajuntament a publicar la llista dels aspirants
admesos en un procediment selectiu en el BOP i en el DOGC.

No obstant, cal tenir en compte l’existència de diversos preceptes legals que,
tractant-se de procediment selectius, exigeixen una actuació transparent de
les administracions públiques, així com l’aplicació del principi de publicitat,
entre d’altres, l’article 63 del Decret 214/1990, l’article 55 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP) o l’ar-
ticle 60 de la LRJPAC.

Per tant, d’acord a la informació facilitada, la possibilitat de publicar els llis-
tats dels admesos per part de l’Ajuntament serà possible sempre i quan la
convocatòria determini expressament la publicació en el BOP o en el DOGC
i, això perquè en aquests supòsits regeix el principi de transparència en les
actuacions de les administracions públiques i el principi de publicitat.
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De totes maneres, tal i com es disposa en la Recomanació 1/2008 (punt 6),
es recomana, llevat que la normativa específica reguladora de la matèria esta-
bleixi altrament, limitar la publicació a la indicació dels participants seleccio-
nats o en el seu cas els aspirants admesos, sense fer menció de la valoració
obtinguda ni dels participants que hagin estat descartats, sens perjudici de
la possibilitat d’establir mecanismes d’accés restringit que permetin a cada
aspirant accedir a la informació completa que l’afecti.

— Per altra banda, en línea amb aquestes darreres consideracions, és ne-
cessari donar compliment al principi de qualitat de les dades establert en
l’article 4 de la LOPD, el qual disposa que les dades de caràcter perso-
nal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a
aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en
relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per
a les quals s’han obtingut. El compliment d’aquest principi, juntament amb
el de proporcionalitat, és a dir, que la publicació de determinades dades
personals en els diaris oficials, no resulti excessiva sinó que respongui a
una valoració acurada sobre quines dades cal publicar per donar com-
pliment a la normativa sectorial i de procediment administratiu, correspon
al responsable del fitxer o tractament de dades personals, i per extensió
a l’ens o òrgan administratiu generador de la disposició que es publica.

En el cas que ens ocupa no sembla que la mera publicació de les inicials
dels aspirants pugui ser suficient per a garantir el principi de publicitat que
imposa l’ordenament jurídic. Per això resulta adequada la publicació del nom
i cognoms. Qüestió diferent és la relativa al número de NIF o DNI, atès que
aquesta dada no sembla necessària per a assolir la dita finalitat.

Per tant, en aquest cas, és suficient la publicació per part de l’Ajuntament del
nom i cognoms dels aspirants admesos en un procediment selectiu per tal
de donar compliment al mandat de publicitat abans esmentat, tret que es pro-
dueixi una coincidència en el nom i cognoms de dos o més aspirants adme-
sos, supòsit en què restaria justificada la publicació dels corresponents
números de NIF o DNI.

D’acord amb les consideracions fetes en aquests fonaments jurídics en rela-
ció amb la consulta plantejada per l’alcaldessa d’un Ajuntament en relació
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amb varies qüestions referides a la publicació i difusió d’informació que con-
tingui dades personals a través d’Internet, es fan les següents,

Conclusions

La publicació d’actes de sessions a la web d’una administració pública que
continguin dades de caràcter personal pot constituir un tractament de dades
i per tant s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts a la LOPD.

Cal distingir el règim de publicitat dels acords adoptats pel Ple o la Junta de
Govern, del règim de publicitat de les actes del plenari, de manera que la
previsió legal de la publicació d’un determinat tipus d’acord no habilita per
si sol la difusió del contingut de les actes del Ple o la Junta de Govern en què
es va adoptar l’acord.

El caràcter públic de les sessions del Ple no comporta una habilitació per a
la difusió del contingut de les actes de les seves sessions que contingui
dades de caràcter personal.

Les actes són un document municipal i l’accés a les mateixes ha de regir-se
pel règim d’accés a la informació en poder de les administracions públiques.

Amb caràcter general no resulta justificada la difusió a través d’Internet del
contingut de les actes de la Junta de Govern, ni les actes del Ple de
l’Ajuntament quan continguin dades que puguin afectar el dret a la intimitat
o altres dades de caràcter personal.

La publicació de la llista dels aspirants admesos en un procediment selectiu
d’una administració local en el BOP i en el DOGC serà possible sempre i quan
la convocatòria ho prevegi i es limiti a les dades estrictament necessàries.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un Ajuntament sobre
la licitud de donar publicitat, en una publicació de general difusió dins
la població, del contingut de les fitxes del Registre d’Interessos

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’alcalde, en el qual es sol·licita el parer de l’Agència en relació amb la licitud
de difondre, a través d’una publicació municipal, les dades contingudes en
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les fitxes del Registre d’interessos que presenten els càrrecs electes de la
corporació municipal.

La consulta té el seu origen en una moció presentada per un partit polític amb
representació municipal, en la qual es sol·licita el debat i votació en el Ple
municipal de la possibilitat que les declaracions de béns de l’alcalde i els
regidors municipals es publiquin en el butlletí informatiu municipal.

Així doncs es demana el parer de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
sobre la licitud de la difusió de les dades, en els termes sol·licitats pel grup
municipal.

Analitzada la consulta, a la que s’adjunta l’escrit de la moció presentada pel
grup municipal així com còpia del model de Declaració jurada d’activitats i
causes de possible incompatibilitat, tenint en compte la normativa vigent
aplicable, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen se-
güent:

I

La consulta es refereix a la possibilitat de difondre la informació que està con-
tinguda en «les fitxes del Registre d’Interessos», informació que podria refe-
rir-se, com veurem, a persones diverses. Per tal de poder fer la valoració que
es sol·licita en la consulta, és a dir, per tal d’analitzar la licitud o no de la dita
difusió des de la perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal,
cal fer les següents consideracions, com a punt de partida.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant, LOPD), té per objecte garantir i protegir,
pel que fa al tractament de les dades relatives a persones físiques, les lli-
bertats públiques i els drets fonamentals d’aquestes, especialment el seu
honor i la seva intimitat personal i familiar (article 1), i per tal de fer efectiu
i protegir el dret fonamental a l’autodeterminació informativa, i la resta de
drets citats, aquesta llei orgànica estén el seu àmbit de protecció a les
dades de caràcter personal, definides en l’article 3.a) de la LOPD com
«qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identifi-
cables».
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Així doncs cal en primer lloc concretar la naturalesa de la informació de què
estem parlant. En l’escrit de l’ajuntament s’adjunta el contingut d’una mostra
de les fitxes del Registre d’Interessos, és a dir, un formulari de la Declaració
jurada d’activitats i causes de possible incompatibilitat. Així doncs, atesa la
documentació que ens aporta el propi ajuntament, es pot concretar la infor-
mació objecte de consulta en el següent:

Dades de tipus identificatiu de la persona que signa la declaració, per tant,
l’alcalde o els regidors (entre d’altres, nom i cognoms, NIF o domicili); dades
relatives a les activitats privades per compte propi (indicant la descripció, la
dedicació i l’emplaçament) i per compte d’altri (indicant l’empresa, l’empla-
çament, l’activitat empresarial i el càrrec que s’ocupa); dades relatives a altres
fonts d’ingressos privats, interessos o activitats privades que, encara que no
siguin susceptibles de proporcionar ingressos, afectin o estiguin relaciona-
des amb l’àmbit de competències de la Corporació, així com dades relatives
a les activitats públiques (concretant l’entitat, càrrec i ingressos anuals).
També es demana informació sobre les incompatibilitats, en concret, en cas
de declarar que existeixen causes d’incompatibilitat de les previstes per la
legislació vigent, cal especificar en quina circumstància es troba la persona
que signa la declaració, la qual, finalment, pot afegir les observacions que
consideri oportunes.

Així doncs, tenint en compte que la LOPD estén el seu àmbit d’aplicació a la
protecció de les dades de caràcter personal, en el cas que ens ocupa la
legislació de protecció de dades resultarà aplicable a les dades que, dins el
formulari objecte de consulta, es refereixin a persones físiques, tant els pro-
pis signants del document (alcalde i regidors), com terceres persones físi-
ques, les dades de les quals siguin, també, objecte de tractament.

Sobre aquest particular, com s’ha apuntat, la legislació de protecció de dades
no s’aplica a dades de persones jurídiques. En concret, el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el RLOPD, disposa que el
Reglament no és aplicable als tractaments de dades referides a persones jurí-
diques (article 2.2 RLOPD).

El mateix reglament, en el seu article 2. 3, disposa que:
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«Així mateix, les dades relatives a empresaris individuals, quan facin referèn-
cia a aquests en la seva qualitat de comerciants, industrials o naviliers, també
s’entendran excloses del règim d’aplicació de la protecció de dades de
caràcter personal.»

Vist que en el formulari objecte de consulta està previst que es tractin dades
d’empreses o entitats, o dades relatives a l’exercici per compte propi d’acti-
vitats de naturalesa comercial (veure l’apartat A) de les instruccions per
emplenar el formulari), i que tampoc es pot descartar que es tractin dades
sobre activitats industrials o navilieres, l’Ajuntament es pot trobar en el supò-
sit que es faci referència a persones jurídiques (empreses sota forma de per-
sona jurídica), i per tant ja no seria pertinent aplicar la legislació de protec-
ció de dades a aquestes informacions, per bé que puguin rebre protecció per
altra normativa, i es pot trobar en el supòsit que les dades siguin relatives a
empresaris, a subjectes organitzats sota forma d’empresa.

En aquest cas caldrà tenir en consideració que la previsió del RLOPD no
implica que les dades dels empresaris individuals quedin fora de la protecció
de la LOPD en tots els casos, sinó només quan s’hi fa referència en la seva
condició d’empresaris. Per tant, la interpretació que es faci de l’article 2.3 del
RLOPD, no ha de contradir el que es pugui desprendre de la pròpia LOPD, i
per tant s’haurà de fer una interpretació restrictiva de l’esmentat article 2.3 per
tal d’evitar que determinats supòsits de tractament de dades de caràcter per-
sonal quedin fora del control de la normativa de protecció de dades.

Cal tenir en compte que el citat article 2.3 del RLOPD vincula l’exclusió de
les dades d’empresaris individuals del seu règim d’aplicació, a la finalitat per
a la que s’utilitzen les dades. És a dir, l’exclusió opera mentre les dades de
l’empresari individual s’utilitzin en un context que podríem qualificar com d’es-
trictament professional o comercial.

L’Ajuntament, en tant que responsable del tractament de les dades difoses
en el formulari objecte de consulta (per aplicació del que disposa article 3.d)
LOPD), hauria de tenir en compte que, en el cas que ens ocupa, les dades
relatives a empresaris no s’estan utilitzant per a una finalitat estrictament
comercial, sinó per a una altra finalitat, com és la de donar compliment a l’e-
xigència legal de declarar una informació al Registre d’Interessos. Això
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genera un tractament de dades personals que aniria més enllà del que
podríem qualificar com de tractament per a relacions de tràfic comercial. Per
tant, caldria considerar que la previsió de l’article 2.3 del RLOPD no és d’a-
plicació en aquest cas, o dit d’una altra manera, pel que fa a les dades d’em-
presaris tractades en el Registre d’Interessos, sí resultarà d’aplicació la
LOPD, així com la resta de normativa de protecció de dades de caràcter per-
sonal.

També cal tenir en compte, pel que fa a la referència que es fa en el formu-
lari a informació sobre l’exercici d’una professió liberal per part de determi-
nades persones (apartat A) de les instruccions), convé fer avinent que l’arti-
cle 2.3 del RLOPD, citat, exclou del seu àmbit d’aplicació als empresaris
individuals en els termes assenyalats, però no exclou els professionals libe-
rals, segons es desprèn de jurisprudència reiterada.

A banda d’aquesta consideració, que resulta pertinent vist el contingut del
formulari de declaració jurada d’activitats i causes de possible incompatibi-
litat, cal tenir en compte que es considera «tractament de dades de caràc-
ter personal» el conjunt d’operacions i els procediments tècnics de caràcter
automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modifi-
car, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de
comunicacions, consultes, interconnexions i transferències (article 3.c)
LOPD). En conseqüència, qualsevol tractament de dades de caràcter perso-
nal, incloent la difusió o comunicació de dades que puguin considerar-se com
a dades de caràcter personal, i per tant sotmeses a la LOPD i el seu
Reglament de desenvolupament, que es faci per part de l’Ajuntament que for-
mula la consulta, resta sotmès als principis i disposicions que es contenen
en la normativa de protecció de dades.

Entre d’altres obligacions, caldrà procedir a la creació del corresponent fit-
xer, si escau, en compliment del que disposa l’article 20 de la LOPD, així com
a donar compliment al deure d’informació, en atenció al que disposa l’article
5 de la mateixa llei. En concret, pel que fa a aquesta darrera qüestió, l’es-
mentat article disposa, en el seu apartat 2, que quan s’utilitzen qüestionaris
o altres impresos per a la recollida, han de figurar-hi, de manera clarament
llegible, les advertències a què es refereix l’apartat 1 del mateix article, i que
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donen informació suficient al titular de les dades respecte el tractament que
es farà de les mateixes.

En aquest sentit, i pel que fa al formulari que ha tramès l’Ajuntament i que
acompanya a la consulta, es constata que no hi consta la corresponent clàu-
sula informativa, que hauria de figurar en l’esmentat formulari per imperatiu
de l’article 5.2 de la LOPD.

II

Vist, doncs, que les informacions que es refereixen a una persona física es
sotmeten al control i protecció de la LOPD, i que en el formulari objecte de
consulta s’inclouen dades personals tant de les persones que signaran la
declaració com, possiblement, de terceres persones, cal examinar la perti-
nença de la comunicació o difusió d’aquestes dades.

D’acord amb el règim previst a la LOPD per a la cessió de dades personals
en general, regulat en els articles 11 i 21 d’aquesta llei, és necessari comp-
tar amb el consentiment del titular de les dades. L’article 11.1 de la citada
llei, disposa que:

«Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacio-
nades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consen-
timent previ de l’interessat.»

Per tant, amb caràcter general, qualsevol comunicació de dades personals
ha d’ajustar-se a una finalitat legítima, i comptar amb el consentiment de l’a-
fectat o interessat, és a dir, de la persona física titular de les dades objecte
de tractament (article 3.e) LOPD). Aquest consentiment, però, no és neces-
sari en els supòsits que es descriuen en l’article 11.2 LOPD, entre d’altres,
quan la cessió està autoritzada en una llei.

Vist el règim general de la comunicació de dades personals, cal analitzar el
tipus de comunicació de dades que es planteja en la consulta i la normativa
sectorial que pugui resultar d’aplicació.

Tal i com es desprèn de la consulta, la publicació es refereix a les fitxes, sense
més concreció, i per tant cal entendre que es publicaria el conjunt de la infor-
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mació inclosa en els formularis. Si es té en compte l’escrit del grup munici-
pal que realitza la proposta que ha generat la consulta de l’Ajuntament, es
pretén que «les declaracions de béns declarades per l’Alcalde i la resta dels
Regidors es publiquin en el pròxim butlletí informatiu municipal». No obstant
això, la consulta adreçada per l’Ajuntament es refereix al Registre
d’Interessos, per tant, a la declaració sobre causes d’incompatibilitat i activi-
tats que generen ingressos, i no només a la declaració de béns i drets patri-
monials, i és en relació amb aquestes dues declaracions que es formulen les
consideracions d’aquest dictamen.

Pel que fa a la normativa sectorial rellevant per al cas que ens ocupa, cal citar
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (en endavant, LRBRL) -en la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28
de maig, del sòl-, que disposa que els representants locals, així com els mem-
bres no electes de la junta de Govern Local, formularan declaració sobre les
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els propor-
cioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics. S’afegeix que les decla-
racions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en
tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixa
l’Estatut municipal. S’afegeix que:

«Aquestes declaracions s’han d’inscriure en els següents registres d’interes-
sos, que tenen caràcter públic:

»a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics s’ha d’ins-
criure en el Registre d’activitats constituït en cada entitat local.

»b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’ha d’inscriure en el
Registre de béns patrimonials de cada entitat local, en els termes que
estableixi el seu respectiu estatut.»

El mateix article estableix que, en casos en què pugui resultar amenaçada la
seguretat personal o la dels seus béns o negocis, o la de terceres persones,
es pot inscriure la declaració dels seus béns i drets patrimonials en el Registre
especial de béns patrimonials, i aportar al secretari de la respectiva entitat
una mera certificació que acrediti que s’han formalitzat les declaracions da-
vant el secretari o la secretària de la diputació provincial o, si s’escau, davant
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l’òrgan competent de la comunitat autònoma. En aquests casos excepcio-
nals, doncs, es dedueix que podria quedar limitat el coneixement per tercers
de la informació en qüestió.

Cal tenir en compte que, en la redacció de l’article 75.7 de la LRBRL, ante-
rior a la modificació de maig de 2007, es preveia la declaració per part dels
membres de les Corporacions locals de les causes d’incompatibilitat i de
qualsevol activitat que els proporcioni ingressos, i també la declaració sobre
béns patrimonials, i s’afegia que aquestes dues declaracions s’havien d’ins-
criure en sengles Registres d’Interessos. Ara bé, s’afegia que el Registre de
causes de possible incompatibilitat i d’activitats tenia caràcter públic, sense
que es fes cap previsió, en aquest sentit, pel que fa a la declaració sobre
béns patrimonials. Com ha quedat dit, en la redacció actual d’aquest article
de la LRBRL, tots dos Registres són públics.

En relació amb les previsions citades de la LRBRL, en l’àmbit de Catalunya,
l’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa el següent:

«1.   Tots els membres de les corporacions locals estan obligats a formular,
abans de prendre possessió del càrrec i quan es produeixin variacions
en el curs del mandat i amb ocasió del cessament, una declaració dels
béns i de les activitats privades que els proporcionen o els poden pro-
porcionar ingressos econòmics o que afecten l’àmbit de les competèn-
cies de les corporacions. Les declaracions s’han d’inscriure en un regis-
tre d’interessos que ha de constituir cada corporació local.

»[…]
»3. El registre d’interessos està sota la responsabilitat directa del president

de la corporació o del membre en qui delegui. El registre de causes de
possible incompatibilitat i d’activitats té caràcter públic, i els membres
de la corporació tenen dret a consultar-lo, i també totes les persones
que acreditin un interès legítim i directe.

»4 Els membres de les corporacions locals que considerin amenaçada la
seva seguretat personal per raó del càrrec, podran realitzar la declaració
d’interessos en els termes establerts a l’article 75.7 de la Llei de bases
de règim local, modificat per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març, de
garantia de la democràcia als ajuntaments i la seguretat dels regidors.»
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És a dir, el Decret legislatiu dóna el caràcter de registre públic al Registre de
causes de possible incompatibilitat i d’activitats, i especifica que els regidors
i persones que acrediten un interès legítim i directe tenen dret a consultar-lo,
però no es fa referència a la declaració de béns, pel que fa al règim d’accés.

Finalment, recordar que la LRBRL remet al que disposa l’estatut municipal,
exclusivament pel que fa a la inscripció al Registre de béns patrimonials, i no
pel que fa a altres qüestions. El Reglament d’Organització Municipal de
l’Ajuntament consultant va ser aprovat el 1985 i tot i que s’hi van introduir diver-
ses modificacions l’any 2007, no sembla que s’ajusti a la redacció actual de
l’article 75.7 de la LRBRL. Aquest Reglament es refereix a les incompatibilitats
i Registre d’interessos. En concret, es refereix a la publicitat del registre citat,
i concreta que a les dades contingudes a aquest registre tindran accés tan
sols els membres de la corporació, i les autoritats de justícia o de comptes.

Tal i com s’apunta en l’escrit origen de la consulta, aquesta previsió del citat
Reglament quedaria condicionada pel fet que la LRBRL considera aquests
Registres com a públics, si bé amb la possibilitat d’excepcionar determinats
casos, com ha quedat apuntat.

Per tant, vist el marc normatiu de referència per al cas, és clar que les dades
objecte de consulta han de ser inscrites en el registre corresponent, i que
aquests registres tenen caràcter públic.

No obstant això, als efectes que ens interessen, i des de la perspectiva de la
protecció de dades, el fet que un registre es configuri com a públic, no
implica necessàriament que les dades personals que s’hi contenen hagin de
ser difoses a través de qualsevol sistema, i amb un abast generalitzat.

Partint d’aquesta base, i per donar una resposta concreta a la consulta for-
mulada per l’Ajuntament, caldrà fer una valoració diferenciada en relació amb
la declaració sobre causes d’incompatibilitat i activitats, d’una banda, i en
relació amb la declaració sobre béns i drets patrimonials, de l’altra.

III

En relació amb la declaració de causes d’incompatibilitat i activitats que pro-
porcionen ingressos econòmics, i per a l’àmbit de Catalunya, les dades s’in-
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clouen en un registre que té la consideració de públic, i l’article 163 del
Decret legislatiu 2/2003, preveu, només en relació amb aquest registre, el dret
dels membres de la corporació a consultar-lo, i també el dret de tercers, sem-
pre i quan s’al·legui un interès legítim i directe. Aquesta previsió suposa una
concreció del que disposa la LRBRL, en el sentit que la norma catalana con-
sidera aquest Registre, igualment, com a registre públic, però especifica que
caldrà tenir la condició de regidor o bé tenir interès legítim i directe, per tal
d’accedir a la informació del Registre en qüestió.

A més, també és destacable que segons la normativa citada, l’accés a les
dades resta en qualsevol cas limitat en tot allò que afecta, entre d’altres, la
intimitat o seguretat de les persones que signen la declaració. Prova d’això
són les previsions de l’article 163.4, del Decret legislatiu 2/2003, respecte la
possibilitat de realitzar la declaració en els termes establerts en l’article 75
de la LRBRL, també citat, en casos en què hi pot haver una amenaça per la
seguretat personal dels regidors.

S’analitzarà a continuació aquestes dues previsions del Decret legislatiu
2/2003, en relació amb els regidors i persones interessades, des de la pers-
pectiva de la protecció de dades.

Pel que fa al dret d’accés a les dades objecte de consulta per part dels regi-
dors, tal dret s’emmarca en el conjunt de drets que l’ordenament jurídic els
atorga, per al compliment de les seves funcions, en el marc de l’organització
del govern i l’administració municipal, i per la seva condició de personal
electe de la Corporació municipal.

En concret, segons disposa la LRBRL, els membres de les Corporacions
locals exerceixen una sèrie de funcions en base a 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, així com funcions de control de les activitats de l’Ajunta-
ment, en especial amb la funció de control i fiscalització dels òrgans de
govern, en relació amb les quals tenen reconegut un dret d’accés a determi-
nada informació. L’exercici d’aquest dret d’accés estarà sotmès a determina-
des condicions, previstes en el Decret legislatiu 2/2003, i en el Reial decret
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2568/1986, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.

En el marc de les funcions que realitzen els regidors, i en coherència amb les
previsions que l’article 164 del Decret legislatiu 2/2003 conté respecte el dret
d’informació de què han de gaudir aquests, es situa el dret de consulta d’a-
quests respecte el contingut del Registre d’interessos.

L’accés per part dels regidors a la informació en qüestió està expressament
previst en la normativa citada. En qualsevol cas, el dret d’accés dels regidors
a la informació sempre haurà de regir-se, entre d’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, citats. Segons aquest article, els membres de la
Corporació tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions
que se’ls faciliti per a fer possible el desenvolupament de la seva funció, en
connexió amb el deure de secret que es preveu explícitament en l’article 10
de la LOPD, segons el qual:

«El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tracta-
ment 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 subsistei-
xen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer
o, si s’escau, amb el seu responsable.»

En segon lloc, si ens remetem novament a l’apartat 3 de l’article 163 del
Decret legislatiu 2/2003, la norma, a banda de considerar l’accés a la infor-
mació del Registre d’interessos per part dels regidors, qüestió que ja ha estat
valorada en aquest dictamen, fa referència també al dret de consulta per
«totes les persones que acreditin un interès legítim i directe».

La normativa sectorial aplicable, a la que hem de remetre’ns per aplicació del
que disposa el règim general de comunicació de dades personals (article 11
de la LOPD), porta a deduir que l’accés a les dades de caràcter personal
incloses en el Registre poden ser accessibles a tercers, sempre i quan
aquests acreditin un interès legítim i directe, en el marc del que disposa la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
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públiques i del procediment administratiu comú, pel que fa a la condició de
persona interessada (article 31).

Així, en base al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
davant una sol·licitud concreta d’informació per part d’un ciutadà, quan no
es disposa del consentiment del titular, caldrà valorar si concorre l’exercici
d’un dret o interès legítim, o la condició de persona interessada, per tal de
ponderar la legitimitat de la comunicació de les dades.

IV

Vist el que correspon al tractament de les dades incloses en el Registre
d’Interessos relatiu a la declaració sobre causes d’incompatibilitat i activitats
que proporcionen ingressos, cal a continuació analitzar el supòsit del Registre
d’Interessos relatiu a la declaració sobre béns i drets patrimonials.

Fent recapitulació del marc normatiu aplicable rellevant als efectes de la pro-
tecció de dades personals, el Registre d’Interessos relatiu a la declaració
sobre béns i drets patrimonials es configura en la LRBRL com a registre
públic (no així en el Decret legislatiu 2/2003, com ha quedat exposat), però
en cap de les dues normes es fa esment als accessos concrets que es pre-
veuen per a aquest registre, com hem vist que sí fa el Decret legislatiu 2/2003
respecte els accessos al Registre d’Interessos relatiu a les causes d’incom-
patibilitat i d’activitats.

No obstant això, i partint de la base apuntada que, el fet que determinades
dades personals es tractin en un registre públic no implica, necessàriament,
que s’hagi de preveure un accés generalitzat a les dades, cal afegir les
següents consideracions, que ens portaran a la mateixa conclusió que pel
que fa al Registre d’Interessos relatiu a les causes d’incompatibilitat, això és,
que una publicació de les dades en un butlletí municipal, i per tant, un accés
generalitzat a les dades, no seria ajustat a la normativa de protecció de
dades.

En primer lloc cal tenir en compte que la limitació d’accés a favor de regidors
i persones que poden al·legar un determinat interès legítim i directe, no neix
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exclusivament de l’article 163.3 del Decret legislatiu 2/2003, sinó que és una
qüestió que també deriva de la previsió de l’article 32 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals. En aquest article, es preveu
que per a l’accés a les dades contingudes en el Registre d’Interessos dels
membres de les Corporacions locals, serà necessari acreditar la condició
legal d’interessat legítim directe, d’acord amb la legislació autonòmica o esta-
tal aplicable.

Tenint en compte aquesta previsió, i tot i que no trobem la mateixa previsió
en el Decret legislatiu 2/2003, es pot considerar que el règim d’accessos a
les dades de caràcter personal tractades en el Registre d’Interessos en rela-
ció amb la declaració sobre béns i drets patrimonials no pot diferir, substan-
cialment, del règim d’accessos previst per a les dades de caràcter personal
del Registre d’Interessos en relació amb la declaració d’incompatibilitats que
s’ha analitzat en apartats anteriors d’aquest dictamen.

Caldria arribar a aquesta consideració, no només per la referència del Reial
decret 2568/86 que s’acaba d’esmentar, que podria suplir la manca de refe-
rència, en el Decret legislatiu 2/2003, als accessos al Registre d’Interessos
en relació amb la declaració de béns i drets patrimonials, sinó també per apli-
cació dels principis de la legislació de protecció de dades.

En concret, cal fer esment del principi de qualitat (article 4 de la LOPD) se-
gons el qual la recollida de dades personals, i el tractament que se’n deriva,
només es pot fer quan les dades són adequades, pertinents i no excessives
en relació amb les finalitats que es prevegin en cada cas.

Aquest principi de qualitat, a més d’exigir que l’accés es produeixi en el marc
d’una finalitat legítima, determinada i explícita (en aquest cas, del desenvo-
lupament de les funcions que la llei atribueix als regidors, d’una banda, o per
la defensa d’un interès legítim i directe d’una persona), també disposa que
les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades,
així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents
i no excessives en relació amb la finalitat en qüestió. Així, és coherent amb
la normativa de protecció de dades que es doni accés, en qualsevol cas,
només a les dades personals que siguin necessàries per a donar resposta
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satisfactòria al dret legítim exercit pels regidors o per una persona determi-
nada. Podem entendre que el principi de qualitat es podria veure forçat, en
cas de donar-se un accés general a les dades personals a través de la publi-
cació en un butlletí, en els termes plantejats en la consulta.

Si considerem que la finalitat que pot justificar l’existència d’un i altre Registre
d’Interessos és la mateixa, i que en els dos registres es troba, substancial-
ment, el mateix tipus d’informació personal, la proporcionalitat en el tracta-
ment de dades personals que deriva necessàriament del principi de qualitat
esmentat, no permet donar una resposta diferent, en un i altre cas, a la con-
sulta formulada per l’Ajuntament.

Per tant, pel que fa al supòsit del Registre d’Interessos en relació amb la
declaració de béns i drets patrimonials, i en relació amb l’accés a les dades
personals que s’hi contenen, caldria seguir la mateixa pauta que la legisla-
ció preveu, de forma explícita, per al Registre d’Interessos en relació amb la
declaració d’incompatibilitats.

V

Vist el règim de comunicació de dades de la LOPD, i que la normativa apli-
cable preveu un accés que podríem qualificar de restringit, a favor dels regi-
dors i de terceres persones que acrediten un interès legítim o directe, en el
cas de la declaració de causes d’incompatibilitat, i que es considera que,
pels motius exposats en l’apartat IV d’aquest dictamen, l’accés a les dades
de les declaracions de béns i drets patrimonials ha de considerar-se igual-
ment restringit, es pot arribar a la conclusió que no es preveu un accés gene-
ralitzat a les dades personals objecte de consulta, com el que suposaria la
publicació de les dades en un butlletí informatiu.

El fet que l’ordenament jurídic limiti l’accés a les dades del Registre
d’Interessos als tercers que acrediten un interès legítim i directe, a banda del
que es preveu respecte els regidors, implica que la publicació en un butlletí
d’abast general aniria més enllà del que la pròpia norma ha previst.

Si tenim en compte el règim general aplicable a la comunicació de dades de
caràcter personal de l’article 11 de la LOPD, atès que la normativa sectorial
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aplicable no preveu un accés a les dades del Registre d’Interessos amb
caràcter general, caldria comptar amb el consentiment previ de l’interessat,
per comunicar les dades personals fora dels casos en què la normativa
citada preveu un accés a les dades, com ha quedat exposat.

En atenció al que es descriu en la consulta, no sembla que hi hagi una norma
amb rang de llei que habiliti amb caràcter general una publicació de les
dades en qüestió a través d’un butlletí municipal, sense comptar amb el con-
sentiment del titular de les dades, i per tant publicar les dades personals en
els termes en què es planteja en la consulta, sense comptar amb aquest con-
sentiment, resultaria contrari a les previsions de la LOPD.

Més encara, si considerem la possible publicació de les dades personals
objecte de la consulta a través d’un butlletí municipal electrònic, es fa avinent
que l’Ajuntament podria de tenir en compte les consideracions que l’Agència
Catalana de Protecció de Dades ha posat de manifest en la Recomanació
1/2008, sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter perso-
nal a través d’Internet.

Als efectes de la Recomanació citada, es considera difusió la comunicació
d’informació que conté dades personals, com seria el cas que ens ocupa, a
través d’Internet, adreçada a una pluralitat indeterminada de destinataris que
poden accedir-hi sense cap altre requeriment.

La Recomanació posa de manifest que, per tal que es pugui considerar legí-
tima aquesta difusió de dades personals a través d’Internet, cal tenir en
compte, entre d’altres, si existeix previsió en norma amb rang de llei sobre la
publicitat que cal donar a la dita informació. En aquest cas, vistos els termes
en què la normativa sectorial aplicable tracta l’accés a la informació del
Registre d’Interessos, podria concloure’s que la difusió de les dades en un
butlletí municipal a través d’Internet no seria legítima.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada per l’Ajuntament sobre la licitud de donar publicitat, en una publicació
de general difusió dins la població, del contingut de les fitxes del Registre
d’Interessos, es fan les següents,
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Conclusions

Les dades consignades en el Registre d’Interessos poden constituir dades
de caràcter personal en atenció al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que les defi-
neix com «qualsevol informació referent a persones físiques identificades o
identificables», i per tant resulten d’aplicació els principis i garanties de la
legislació de protecció de dades.

Per aplicació del règim general de comunicació de dades de la LOPD, pre-
vist a l’article 11, és necessari el consentiment previ de l’interessat per a pro-
cedir a una comunicació de les seves dades personals incloses en el Registre
d’Interessos, a menys que la comunicació estigui prevista en una norma amb
rang de llei.

Vista la normativa sectorial aplicable al cas, no sembla que hi hagi una norma
amb rang de llei que habiliti amb caràcter general una publicació de les
dades en qüestió a través d’un butlletí municipal, sense comptar amb el con-
sentiment del titular de les dades, fora dels supòsits expressament previstos
a favor dels membres de la corporació i de les persones que acreditin un inte-
rès legítim i directe, i per tant publicar les dades personals en els termes plan-
tejats en la consulta, resultaria contrari a les previsions de la LOPD.

L’accés a les dades personals no serà possible es els supòsits d’amenaça
per a la seguretat personal dels membres de les corporacions locals o els
seus familiars, o la dels seus béns o negocis, acreditats en els termes que
es preveuen en la normativa sectorial aplicable.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un Ajuntament sobre
la necessitat d’incloure un avís relatiu a l’enregistrament de trucades
telefòniques per part de la policia local

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit de
l’Alcalde en el qual es sol·licita el parer de l’Agència en relació amb la neces-
sitat d’incloure un avís relatiu a l’enregistrament de trucades telefòniques per
part de la policia local.
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En concret, atesa la recent creació del fitxer «Enregistraments trucades
Policia Local» per part de l’Ajuntament, es planteja el dubte de si cal que s’ac-
tivi un avís breu, a l’inici de la gravació de trucades a la policia local, que indi-
qui que la trucada del ciutadà quedarà registrada, als efectes del que dis-
posa l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades. La consulta planteja
la possibilitat que aquest avís no sigui necessari, al trobar-se la policia local
inclosa en l’excepció de l’interès policial de l’article 24 de la mateixa llei, igual
que altres cossos policials que no tenen activat aquest avís.

Analitzada 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 consulta té relació amb el tractament de dades personals derivades de la
creació d’un fitxer per part de l’Ajuntament. En concret, es tracta del fitxer
denominat «Enregistrament trucades Policia Local», creat mitjançant dispo-
sició de caràcter general, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 121, de 23 de juny de 2008, en compliment del que disposa l’ar-
ticle 20 de la LOPD, segons el qual la creació de fitxers de les
Administracions Públiques només pot fer-se per mitjà de disposició general
publicada en el butlletí oficial que correspongui. L’apartat segon del mateix
article 20 detalla els apartats que s’han de consignar en la disposició de cre-
ació de fitxers de titularitat pública. En relació amb això, l’article 54 del Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el RLOPD, ha ampliat
la informació que cal consignar en algun dels apartats de l’article 20.2 de
la LOPD.

En aquest sentit, cal recordar que per aplicació de l’article 20.2 de la LOPD,
en la disposició de creació del fitxer origen de la consulta, la veu de les per-
sones físiques, que s’enregistra quan els ciutadans utilitzen serveis telefònics
posats a la seva disposició per les administracions públiques, com és el cas,
constitueix a tots els efectes una dada personal, en concret, identificativa, que
com a tal ha de rebre la corresponent protecció prevista en la LOPD. Tenint
en compte que és dada personal qualsevol informació concernent una per-
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sona física identificada o identificable, no només la veu, sinó tota la informa-
ció personal que es tracti a arrel de la conversa telefònica realitzada per un
ciutadà al telèfon de la policia local de l’Ajuntament que realitza la consulta,
haurà de gaudir de la corresponent protecció atorgada per la legislació de
protecció de dades.

Tal i com consta en la disposició de creació del fitxer en qüestió, aquest és
titularitat de l’Ajuntament. Per tant, cal considerar l’Ajuntament com a respon-
sable del mateix, als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant,
LOPD). En concret, l’article 3.d) de la llei citada disposa que és responsable
del fitxer o tractament la persona física o jurídica, de naturalesa pública o pri-
vada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del
tractament.

Així doncs, l’Ajuntament, en crear un fitxer el tractament del qual realitzarà el
cos de policia municipal, haurà de complir totes les obligacions i principis
previstos en la legislació de protecció de dades. Cal entendre per tractament
de dades personals, en atenció al que disposa l’article 3.c) de la LOPD, les
operacions, tractaments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin
la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, bloqueig o can-
cel·lació, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, con-
sultes, interconnexions i transferències.

La recollida de dades personals a través d’un servei de telefonia ha de ser
considerada com una operació de tractament de dades de caràcter perso-
nal, en la definició donada en la LOPD, ja esmentada, als efectes de la legis-
lació de protecció de dades.

En concret, el tractament de dades personals previst en el fitxer objecte de
consulta es refereix a la finalitat de gravació de trucades telefòniques exter-
nes de la policial local per a la constància de denúncies, sol·licituds, infor-
macions i actuacions. Per tant, sembla que el contingut de les trucades rea-
litzades al telèfon de la policia local, segons la descripció inclosa en la
disposició de creació del fitxer, pot referir-se a temes diversos, des de peti-
cions d’informació genèrica, fins a sol·licituds d’intervenció del cos policial en
situacions diverses.
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En relació amb la naturalesa del fitxer d’enregistrament de trucades de la
policia local, cal tenir en compte que, tot i que el fitxer no ha estat creat direc-
tament per un cos policial, sinó per l’Ajuntament, es tractaria d’un fitxer poli-
cial, i en aquest sentit, es recorda que l’article 22 de la LOPD regula les
especificitats del règim aplicable als fitxers de les Forces i Cossos de
Seguretat.

L’article 22 de la LOPD descriu les especificitats del règim aplicable als fit-
xers de les Forces i Cossos de Seguretat, distingint entre dos grups de fitxers,
això és, els fitxers policials que tenen finalitats administratives, i els fitxers poli-
cials que tenen finalitats policials. Pel que fa als fitxers policials en els que es
tracten dades per al compliment de finalitats administratives, es determina
que estan subjectes al règim general de la LOPD (article 22.1). Pel que fa al
segon grup, la mateixa LOPD disposa, entre d’altres particularitats, que la
recollida i el tractament de dades es pot fer exclusivament en els supòsits en
què sigui absolutament necessari per a finalitats d’una investigació concreta
(apartats 2 i 3 de l’article 22) o, pel que ara ens interessa, la possibilitat d’ex-
cepcionar el deure d’informació (article 24.1 LOPD).

Vistes aquestes previsions de la LOPD, ens trobem davant d’un fitxer de
caràcter policial, sotmès al que disposa la LOPD en els termes que la llei pre-
vegi, i que ha de servir exclusivament per a les finalitats declarades en la dis-
posició de creació del fitxer. Cal veure però si és un fitxer policial amb finali-
tat administrativa o amb finalitat policial.

En aquest sentit, es fa avinent que la disposició de creació del fitxer, en l’a-
partat relatiu a la tipologia de dades tractades, cita, a banda de dades iden-
tificatives (nom, cognoms, adreça, veu, nacionalitat...), la dada «infraccions
administratives», sense que s’inclogui cap referència al tractament de dades
relatives a infraccions penals, de la qual cosa cal deduir que amb caràcter
general les dades relatives a infraccions i investigacions policials en l’àmbit
penal no són tractades en el fitxer que s’examina, ja que no consta que sigui
així en la disposició de creació del fitxer.

Aquesta constatació és significativa als efectes que ens ocupen, ja que por-
taria a concloure que el fitxer en qüestió podria considerar-se un fitxer poli-
cial per a finalitats administratives, vista la definició de la finalitat que se’n fa
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en la disposició de creació (bàsicament, consistent en tenir constància de les
trucades efectuades), i les dades tractades.

Atesa la disposició de creació del fitxer, la seva finalitat i les dades tractades,
no sembla que el fitxer en qüestió pugui considerar-se com un fitxer amb fina-
litats policials (article 22.2 i 22.4, específicament), és a dir, amb la finalitat pri-
mordial de realitzar investigacions concretes en relació amb la possible
comissió d’il·lícits penals.

Per tant, en base a les consideracions que s’acaben de fer, caldria conside-
rar el fitxer en qüestió com subjecte al règim general de la LOPD, per aplica-
ció de l’article 22.1 de la LOPD.

II

Fetes aquestes consideracions generals, cal constatar que un dels deures
que imposa la LOPD als responsables de fitxers o tractaments de dades per-
sonals és l’anomenat deure d’informació, configurat en l’article 5 de la LOPD.
Val a dir que el compliment del deure d’informació resulta especialment
important, ja que permet als ciutadans tenir prou informació sobre el tracta-
ment que es realitza de les seves dades personals, i per tant és d’especial
importància per a poder exercir els drets que la LOPD atorga, en concret, els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els quals són fonament de
l’anomenada «autodeterminació informativa», base del dret fonamental a la
protecció de dades de caràcter personal.

En concret, l’article 5.1 de la LOPD disposa que:

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

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

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

»c) De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a
subministrar-les.
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»d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició.

»e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau,
del seu representant.

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

D’entrada, aquesta és la informació que cal donar al titular de les dades en
el moment de la recollida, per bé que el mateix article 5 de la LOPD pre-
veu determinades excepcions, en concret, en relació amb la informació a
què es refereixen les lletres b), c) i d) de l’apartat 1, que no serà necessà-
ria si el contingut de la informació es dedueix clarament de la naturalesa
de les dades personals que se sol·liciten o de les circumstàncies en què
es recullen.

Com s’ha apuntat, la norma general, quan es realitza una recollida i per tant
un tractament de dades personals a través de serveis d’atenció telefònica,
independentment de la persona física o jurídica que és responsable de l’es-
mentat tractament, ha de ser la de donar la informació que esmenta l’arti-
cle 5.1 de la LOPD.

Ara bé, l’exercici de qualsevol dret fonamental, com és el dret a la protecció
de dades personals, admet determinades restriccions sempre i quan, com
han posat de manifest els tribunals, en concret, el Tribunal Europeu de Drets
Humans (TEDH), les restriccions als drets fonamentals estiguin previstes per
la llei, siguin proporcionades i constitueixin una mesura necessària en una
societat democràtica.

És clar que qualsevol límit a l’exercici d’un dret fonamental només pot ser legí-
tim si es produeix en determinades condicions. En el cas que ens ocupa, el
fet que no s’inclogui l’avís corresponent i previ a l’enregistrament d’una con-
versa telefònica realitzada al telèfon de la policia local, només pot respondre
a una previsió legal, que en aquest cas caldria situar en la pròpia LOPD.
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En concret, tal i com apunta l’escrit de consulta tramès per l’Ajuntament, la
LOPD configura determinades excepcions a l’exercici dels drets dels afec-
tats, això és, de les persones físiques titulars de les dades. En concret, l’ar-
ticle 24.1 de la LOPD disposa, tenint en compte que part del seu contingut
va ser declarat inconstitucional per la STC 292/2000, que:

«El que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 5 no és aplicable a la recollida
de dades quan el fet d’informar-ne l’afectat […] afecti la Defensa Nacional,
la seguretat pública o la persecució d’infraccions penals […].»

La STC esmentada, reitera la doctrina relativa a la possibilitat de limitar l’e-
xercici de drets fonamentals, però sempre «amb escrupolós respecte pel seu
contingut essencial» (F. Jurídic 11). Pel que fa al deure d’informació que ens
ocupa, la mateixa sentència destaca que «sense la garantia que suposa el
dret a una informació apropiada mitjançant el compliment de determinats
requisits legals (article 5 LOPD) quedaria sens dubte frustrat el dret de l’inte-
ressat a controlar i disposar de les seves dades personals, doncs és clar que
li impedirien exercir altres facultats que s’integren en el contingut del dret
fonamental» (F. Jurídic 13).

El Tribunal Constitucional fa recordatori que les limitacions als drets fonamen-
tals, necessàriament excepcionals com s’acaba d’apuntar, han d’estar justi-
ficades en la protecció d’altres drets o béns constitucionals, de manera que,
pel que fa a la previsió de l’article 24.1 de la LOPD, només es pot conside-
rar legítim limitar el deure d’informació si el fet d’informar afecta la Defensa
Nacional, la seguretat pública o la persecució d’infraccions penals, motius
d’excepció que estan presents, també, en la Directiva 95/46/CE relativa a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades perso-
nals i la lliure circulació d’aquestes dades, en preveure les excepcions i limi-
tacions a l’exercici dels drets previstos en l’esmentada Directiva (article 13).

El Tribunal Constitucional admet doncs excepcions o restriccions en l’exer-
cici del dret a la protecció de dades personals pel que fa als fitxers en rela-
ció amb la persecució d’infraccions penals, però no en relació amb les infrac-
cions administratives, com es desprèn de la STC esmentada. En aquest
sentit, la STC citada va declarar contrari a la Constitució i nul l’incís «o admi-
nistratives» de l’apartat 1 de l’article 24 de la LOPD, i per tant el que dispo-
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sen els apartats 1 i 2 de l’article 5 de la LOPD sí resulta aplicable en relació
amb les infraccions administratives.

III

Vist, doncs, que la normativa aplicable admet determinades excepcions al
deure d’informació de l’article 5 LOPD, i que aquestes excepcions han d’es-
tar clarament fonamentades en la norma legal, cal veure si el supòsit que es
consulta es pot considerar inclòs en alguna d’aquestes excepcions, princi-
palment, pel context del fitxer que ens ocupa, l’afectació per la seguretat
pública o la persecució d’infraccions penals, ja que no sembla que calgui
plantejar un afectació significativa per la Defensa Nacional, vistes les carac-
terístiques del propi fitxer.

L’enregistrament de trucades de telèfon rebudes per la policial local d’un
municipi, es justifica, com ha quedat apuntat, per la finalitat de que el cos poli-
cial pugui donar un servei a la ciutadania, i per tant, podem entendre que la
finalitat es relaciona amb la satisfacció de l’interès general, i amb la protec-
ció dels drets de les persones que realitzen la trucada, o possiblement dels
drets o interessos de terceres persones.

Es podria entendre que la persecució d’infraccions administratives, així com
la protecció de la seguretat pública, en determinats casos, poden estar pre-
sents en el motiu pel qual un ciutadà realitza una trucada al telèfon específic
del cos policial del seu municipi.

Ara bé, de la informació inclosa en la disposició de creació del fitxer, i tenint
en compte les consideracions que s’han efectuat en aquest dictamen, no es
pot deduir que la persecució d’infraccions penals estigui inclosa en el trac-
tament de dades del fitxer que ens ocupa, de forma prioritària o substancial,
i per tant aquest motiu d’excepció al deure d’informació previst a l’article 24.1,
consistent en la persecució d’infraccions penals, no es pot considerar que
estigui present en el cas que ens ocupa, i per tant no es podria considerar
aplicable al cas l’excepció de l’article 24.1 de la LOPD relativa a la persecu-
ció d’infraccions penals, amb caràcter general.

Efectivament, es pot considerar que, amb caràcter general, en aquest cas,
no es dóna la circumstància prevista en el propi article 24.1 de la LOPD, rela-
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tiva a l’afectació per la persecució d’infraccions penals, de forma prou signi-
ficativa com per poder considerar que s’excepciona el compliment, per part
del responsable del tractament, del deure d’informar el titular de les dades
en tots els casos, i en relació amb totes les trucades efectuades a aquest
número de telèfon. En tot cas es podria considerar que es pot excepcionar
la obligació d’informar en aquells casos en què concorri una afectació clara
i específica per la seguretat pública, circumstància que no sembla que s’hagi
de donar necessàriament en relació amb totes les trucades efectuades a un
cos de policia local, vistes les finalitats que, com s’ha esmentat, es citen en
la disposició de creació del fitxer.

Així doncs, només podria considerar-se pertinent excloure el deure d’infor-
mar el ciutadà, i per tant, la no-inclusió d’un avís enregistrat, en aquells casos
en què la seguretat pública pugui veure’s afectada, circumstància que no
sembla que estigui present, amb caràcter general, en totes ni en la majoria
de trucades al telèfon en qüestió. Recordem que el contingut d’algunes tru-
cades pot referir-se a una petició d’informació genèrica, a una sol·licitud que
podria referir-se a qüestions diverses, a infraccions administratives, en defi-
nitiva, a qüestions que no afectin necessàriament la seguretat pública.

En relació amb el que s’acaba d’exposar, també cal tenir en compte quines són
les funcions pròpies d’un cos de policia local, definides en la Llei 16/1991, de
10 de juliol, de les policies locals, i en el context del que disposa la Llei 4/2003,
de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

La Llei 16/1991 disposa, en l’article 11, quines són les funcions de les poli-
cies locals, en llur àmbit d’actuació, entre les que es troben la protecció d’au-
toritats, edificis, instal·lacions, funcions en matèria d’ordenació del trànsit,
exercir de policia administrativa, auxili en accidents, o la realització de dili-
gències per evitar la comissió d’actes delictuosos, comunicant les actuacions
a les forces i cossos competents, o vetllar pel compliment de la normativa del
medi ambient i de protecció de l’entorn. L’article 12 de la mateixa llei disposa
que la policia local pot fer funcions de policia judicial, en els termes concre-
tats en el citat article.

Vistes aquestes previsions, es dedueix que, a diferència de les funcions que
desenvolupen altres cossos policials, les funcions de la policia local no es
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refereixen, de forma majoritària o principal, a la repressió de fets constitutius
de delicte.

Si bé en la realització de determinades funcions pròpies d’un cos de policia
local es pot veure afectada la seguretat pública, no es desprèn d’aquestes
que hagi de ser així necessàriament en tots els casos, ni que en relació amb
la majoria de trucades efectuades al telèfon objecte de consulta es doni un
perill real per la seguretat pública.

En conclusió, vist que les excepcions al deure d’informar han de ser justifi-
cades no de forma genèrica sinó de forma concreta, per exigència de la doc-
trina constitucional, en relació amb les dades personals tractades en el fitxer
«Enregistraments trucades Policia Local», es considera que només podria
concórrer, i en casos concrets, l’excepció de l’article 24.1 de la LOPD rela-
tiva a l’afectació per la seguretat pública, i de forma excepcional, en casos
vinculats a la persecució d’infraccions penals, tenint en compte, en aquest
darrer cas, les consideracions fetes en aquest dictamen.

Només en els casos en què sigui així, es podria considerar legítim i propor-
cionat no donar compliment al deure d’informació previst en l’article 5 de la
LOPD, i per tant, es podria considerar ajustat a la legislació de protecció de
dades la no-inclusió del pertinent avís, només en relació amb les trucades
efectuades a la policia local que efectivament puguin relacionar-se directa-
ment amb les previsions de l’article 24.1 de la LOPD.

Pel que fa a la resta de trucades efectuades, es considera que caldrà donar
compliment a l’article 5 de la LOPD, i per tant, que caldrà donar l’avís perti-
nent a la persona que efectua la trucada.

Finalment cal recordar, com es desprèn de la doctrina esmentada del TC, que
l’excepció a l’exercici del dret s’ha de mantenir sempre dins uns paràmetres
de proporcionalitat, això és, quedarà justificada l’excepció al deure d’infor-
mar, des de la perspectiva de la protecció de dades, sempre i quan el trac-
tament de dades personals es mantingui dins els marges de la finalitat deter-
minada, explícita i legítima per a la qual s’han obtingut les dades. Aquesta
és una exigència del principi de qualitat (article 4 de la LOPD) segons el qual
les dades personals només es poden recollir per a ser tractades, així com
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sotmetre-les a aquest tractament, quan sigui adequades, pertinents i no
excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats.

Per tant, tampoc no resultaria ajustat al que disposa la LOPD el fet d’excloure
el deure d’informació en relació amb la realització de trucades a un telèfon
que tingués altres usos o finalitats més enllà de les descrites en la disposició
de creació del fitxer objecte de consulta. Si es tractés, per exemple, d’un telè-
fon d’atenció general de l’Ajuntament, que atén les trucades destinades a la
policia local, però també altres trucades destinades a altres òrgans de
l’Ajuntament, o a serveis diversos, no seria justificable excloure el deure d’in-
formar els titulars de les dades amb caràcter general.

També cal fer avinent que l’exclusió del deure d’informació de l’article 5 de
la LOPD, en el cas que ens ocupa, només en aquells casos en què es con-
sideri que concorren les previsions de l’article 24.1 de la LOPD en els termes
descrits, no exclouria el necessari compliment de la resta de principis i obli-
gacions que la legislació de protecció de dades preveu en relació amb el
tractament de dades personals, en concret, les dades que es tractaran a arrel
de la realització de trucades al telèfon objecte de consulta.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada per l’Ajuntament en relació amb la necessitat d’incloure un avís relatiu
a l’enregistrament de trucades telefòniques per part de la policia local, es fan
les següents,

Conclusions

El fitxer «Enregistrament trucades Policia Local», en tant que conté dades de
caràcter personal, es troba sotmès als principis i obligacions previstes en la
LOPD pel que fa al tractament d’aquestes dades, entre d’altres, el principi de
qualitat.

L’exclusió del deure d’informació als titulars de les dades (article 5 LOPD),
només es pot produir en els casos previstos en la pròpia llei, en concret, per
la concurrència d’una afectació per la Defensa Nacional, la seguretat pública
o la persecució d’infraccions penals (article 24.1 LOPD).

Dictàmens i consultes

462

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



Es pot considerar que en relació amb les trucades realitzades al telèfon d’un
cos de policia local es pot excepcionar el deure d’informar els titulars de les
dades, només quan la finalitat sigui la d’exercir les funcions del cos de poli-
cia local directament vinculades de forma concreta i directa amb la segure-
tat pública o la persecució d’infraccions penals.

En relació amb la resta de trucades efectuades, en què no concorre de
forma directa i concreta una afectació per la seguretat pública o, en els ter-
mes apuntats, per la persecució d’infraccions penals, o bé en el cas que el
telèfon en qüestió pogués respondre, indistintament, a la finalitat de presta-
ció d’altres tipus de serveis o informacions desvinculades de l’actuació poli-
cial, caldrà donar compliment al deure d’informar en els termes establerts
per la LOPD.

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per una Administració
Pública relativa a la confecció i la publicació de les dades personals del
cens electoral corresponent a eleccions sindicals

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit emès
per una Administració Pública, en el qual es sol·licita el parer de l’Agència
sobre una queixa presentada per una ciutadana davant la Comissió de
Peticions del Parlament de Catalunya, relativa a la recollida i publicació de
les dades personals del cens electoral corresponent a eleccions sindicals
celebrades en una Administració Pública.

Analitzada la petició i vista la normativa vigent aplicable i l’informe de l’Asse-
ssoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Mitjançant l’escrit de queixa, aqueixa ciutadana sosté que el Model 5.2 ela-
borat per aquesta Administració per a les eleccions a Delegats de Personal
a les administracions públiques és contrari a la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant,
LOPD), ja que al seu parer es recullen dades que no són indispensables ni
necessàries per a la confecció del cens electoral ni per a la seva publicitat i,
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a més, la seva publicació en els taulers d’anuncis dels centres de treball fa
que qualsevol persona pugui accedir a aquestes dades personals i fer-ne un
ús que els seus titulars no han autoritzat. Considera que en aquests taulers
d’anuncis únicament s’haurien de publicar el número de DNI de cada treba-
llador, i per això sol·licita que s’anul·li el Model 5.2 referit i que es modifiqui
l’article 14 del Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal funcionari,
per tal d’adequar-lo a la LOPD i al RLOPD.

II

La queixa formulada es refereix a dos tractaments de dades personals, que
per ordre cronològic serien: el primer, la recollida de dades personals mitjan-
çant el Model 5.2 referit per a la confecció del cens electoral per a les elec-
cions a Delegats de Personal a les administracions públiques; i el segon, la
publicació d’aquest cens electoral en els taulers d’anuncis dels centres de
treball d’aquestes administracions públiques.

L’exposició seguirà aquest ordre cronològic, si bé el segon tractament s’ana-
litzarà amb més deteniment en atenció al fet que constitueix el motiu fona-
mental de la queixa.

III

Pel que fa a la recollida de dades personals, mitjançant el Model 5.2 esmen-
tat es recullen dades dels funcionaris que tenen la condició d’electors en les
eleccions als òrgans de representació del personal a les administracions públi-
ques en relació amb les quals l’Administració Pública consultant és autoritat
laboral o exerceix les seves competències, concretament en les eleccions a
Delegats de Personal. Les dades que es recullen són: el nom i cognoms, el
sexe, el NIF, la data de naixement i la data d’antiguitat. Tenint en compte que
dada personal és qualsevol informació relativa a persones físiques identifica-
des o identificables (article 3.a LOPD, article 5.f RLOPD i article 2 de la
Directiva 95/46/CE del parlament europeu i del consell, de 24 d’octubre de
1995), cal afirmar que totes aquestes dades es consideren dades personals
ja que, o bé es tracta d’una dada que per si sola identifica a cadascun dels
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treballadors-electors, o bé es tracta d’una dada que relacionada amb les altres
dades permet identificar-los. Les dades personals que es recullen mitjançant
aquest formulari serveixen per a confeccionar el cens electoral.

Així doncs, com qualsevol tractament de dades personals la recollida d’a-
questes dades personals ha de respectar els principis que preveu la LOPD.
Així, entre d’altres, cal tenir en compte el principi de qualitat de les dades
recollit a l’article 4.1 de la LOPD, segons el qual ”les dades de caràcter per-
sonal només es poden recollir per a ser tractades, així com sotmetre-les a
aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en
relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les
quals s’han obtingut”. També cal tenir en compte el principi o regla general
del consentiment de l’afectat recollit a l’article 6 de la LOPD, el qual disposa
a l’apartat 1 que «el tractament de les dades de caràcter personal requereix
el consentiment inequívoc de l’afectat, llevat que la llei disposi una altra
cosa». L’apartat 2 conté altres supòsits on s’exceptua la concurrència del
consentiment de l’afectat, com ara, quan es recullen dades personals per a
l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit
de les seves competències, quan es refereixen a les parts d’un contracte o
un precontracte d’una relació de negoci, laboral o administrativa i siguin ne-
cessàries per al seu manteniment o compliment, entre d’altres.

Tenint en compte que la recollida de les dades personals esmentades es fa
sense tenir el consentiment previ dels afectats (els treballadors de l’Admi-
nistració Pública corresponent), cal analitzar si la normativa aplicable o
alguna altra excepció legitima el seu tractament.

En el cas present resulta aplicable la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Represen-
tación, Condiciones de Trabajo y Participación del personal de la Adminis-
tración, que si bé ha estat en bona part derogada per l’Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, continuen
vigents certs preceptes i amb caràcter de normativa bàsica fins que es deter-
mini el procediment electoral general. Pel que ara interessa, de la Llei 9/1987
es desprèn el següent: l’Administració Pública ha de facilitar el cens de funcio-
naris per a la celebració d’eleccions (article 21); la Mesa electoral Coordinadora
ha de determinar la llista d’electors (article 25.3.d) i ha de fixar els criteris a tenir
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en compte en el procés electoral (article 25.3.b); en el cas d’eleccions a Delegat
de personal, l’òrgan gestor de personal ha de remetre el cens de funcionaris
als membres de la Mesa electoral ajustant-se a un model normalitzat, i la Mesa
electoral ha de fer públic el cens entre els treballadors, indicant quins d’aquests
són electors (article 26.2); finalment, també s’indiquen com s’han d’escollir els
membres de la Mesa electoral Coordinadora i de les restants Meses electorals,
seguint criteris d’antiguitat i d’edat dels funcionaris (article 25.2).

Les dades concretes que es recullen mitjançant el model normalitzat de cens
laboral de funcionaris, així com les que es recullen en el model normalitzat
del cens d’electors que es confecciona a partir d’aquell, no s’han determinat
legalment sinó per via reglamentària. En concret, l’article 14 del Reial Decret
1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglamento de eleccio-
nes a órganos de representación del personal al servicio de la Administración
General del Estado, el qual és aplicable a les administracions públiques de
Catalunya, sigui directament o com a dret supletori (article 1.5 RD 1846/1994),
disposa el següent:

«1.   La Administración remitirá a los funcionarios que deban constituir la mesa
electoral coordinadora o, en su caso, a la mesa electoral única el censo
de funcionarios ajustado al modelo normalizado, en el término de doce
días hábiles desde la recepción del escrito de promoción de elecciones.

»En el censo mencionado se hará constar el nombre, dos apellidos, sexo,
fecha de nacimiento, documento nacional de identidad y la antigüedad reco-
nocida en la función pública, de todos los funcionarios de la unidad electoral.

»2.   La mesa electoral coordinadora confeccionará la lista de electores, de
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/1987, con los medios que le habrá
de facilitar la Administración.

»En caso de elecciones a Juntas de Personal, la lista se hará pública en los
tablones de anuncios mediante su exposición durante un tiempo no inferior
a setenta y dos horas.

»Una vez recibidas las reclamaciones a la lista provisional, presentadas hasta
veinticuatro horas después de haber finalizado el plazo de exposición citado
en el apartado anterior, la mesa electoral coordinadora las resolverá y publi-
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cará la lista definitiva de electores dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la finalización del trámite descrito anteriormente. En el mismo plazo deter-
minará el número de representantes que hayan de ser elegidos en la unidad
electoral, de conformidad con los artículos 5 y 8 de la Ley 9/1987.»

De la lectura de l’article 14 del Reial decret 1846/1994 es desprèn que les
dades que es preveuen recollir mitjançant el Model 5.2 controvertit, aprovat
per l’Ordre TRI/42/2006, de 30 de gener, per la qual s’aproven els models d’im-
presos dels processos electorals als òrgans de representació de les treballa-
dores i treballadors a l’empresa i als òrgans de representació del personal de
les administracions públiques, són les mateixes dades que indica l’article 14
del Reial decret 1846/1994 esmentat, tret de la dada consistent en el docu-
ment nacional d’identitat o DNI, ja que el Model 5.2 indica que es recollirà el
NIF dels treballadors, mentre que el Reial decret 1846/1994 es refereix al DNI.
Aquesta diferència es pot considerar irrellevant des del punt de vista del dret
a la protecció de dades si tenim en compte que, a la pràctica, sovint s’utilit-
zen el DNI o el NIF indistintament o per a una mateixa finalitat, com també el
fet que es tracta de dades personals el tractament de les quals es per hom
percebut amb el mateix grau d’ingerència en el dret a la protecció de dades.

Pel que fa a la recollida de les dades consistents en la data de naixement i
l’antiguitat dels funcionaris, cal tenir en compte que l’article 25.2 de l’esmen-
tada llei 9/1987 regula l’elecció dels Presidents i dels Vocals de les Meses
electorals Coordinadores seguint criteris d’edat i d’antiguitat dels funcionaris,
com segueix:

«2.   La Mesa electoral Coordinadora estará formada por el Presidente, que
será el funcionario de más antigüedad, de acuerdo con el tiempo de ser-
vicios reconocido y dos Vocales que serán los funcionarios de mayor y
menor edad de entre los incluidos en el censo correspondiente.

»Los Presidentes y Vocales de las demás Mesas electorales serán los que
sigan en más antigüedad, mayor y menor edad en la misma unidad electoral.

»El Vocal de menor edad actuará de Secretario. Se designarán suplentes a
aquellos funcionarios que sigan a los titulares de la Mesa electoral en el orden
indicado de antigüedad o edad.»
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Pel que fa a la dada consistent en el sexe dels funcionaris, de la normativa
exposada no es desprèn cap justificació concreta per a recollir aquesta dada
més enllà de la finalitat general d’aconseguir identificar millor els funcionaris-
electors. Així, la recollida d’aquesta dada es considera legítima en la mesura
que serveixi per a la consecució d’aquesta finalitat. D’altra banda, també es
podria valorar l’oportunitat de recollir aquesta dada si la norma de creació del
fitxer on es recullen aquestes dades preveu d’entre les seves finalitats la rea-
lització d’estadístiques o estudis. Si aquest fos el cas, la recollida d’aquesta
dada també vindria legitimada per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva entre les dones i els homes, ja que aquesta norma
estableix que dits estudis o estadístiques han d’incloure la variable sexe per
tal de garantir la integració de manera efectiva de la perspectiva de gènere
en l’activitat ordinària dels serveis públics.

De les normes esmentades es desprenen dues conclusions: la primera, que,
pel que fa a la recollida de dades personals, l’article 14 del Reial decret
1844/1994 és conforme amb la normativa de protecció de dades, ja que les
dades que preveu recollir serveixen a la finalitat general d’identificar els fun-
cionaris que són electors —element imprescindible per a la confecció del
cens electoral—, així com per a la constitució de les meses electorals; i la
segona, que, pel que fa al Model 5.2 esmentat, la previsió de recollir les
dades personals consistents en el nom i cognoms, el sexe, el DNI o NIF, la
data de naixement i l’antiguitat dels funcionaris de la unitat electoral és
correcta, ja que es limita a recollir les mateixes dades que consten en el Reial
decret 1844/1994, les quals són, en definitiva, necessàries per a la consecu-
ció del procés electoral.

Així doncs, si bé és cert que com a regla general el tractament de dades per-
sonals requereix el consentiment de l’afectat, en aquest cas la recollida d’a-
questes dades personals es considera, en primer lloc, legítima en la mesura
que l’Administració Pública corresponent recull i facilita aquestes dades en
compliment de les seves obligacions laborals derivades de la seva condició
d’empleador o empresari, i relatives a la celebració d’eleccions sindicals per
a l’elecció de representants dels treballadors, ex article 6 LOPD. En segon
lloc, la recollida d’aquestes dades es considera proporcionada a la finalitat
perseguida, que no és altra que la determinació de la llista electoral i dels
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membres de les Meses electorals per a la celebració del procés electoral
corresponent a les eleccions sindicals a Delegats de Personal.

IV

La qüestió és més dubtosa pel que fa a la publicació de les dades personals
mitjançant el Model 5.2 esmentat.

La publicació de dades personals comporta la comunicació o cessió de da-
des per part del responsable del tractament d’aquestes dades a persones
diferents de l’afectat (treballadors de l’Administració Pública corresponent).
Sobre la figura de la comunicació o cessió de dades, l’apartat 1 de l’article
11 de la LOPD conté la regla general segons la qual, «les dades de caràc-
ter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a un ter-
cer per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legí-
times del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’interessat».
Tanmateix, l’apartat 2 del mateix precepte preveu que serà possible la ces-
sió, entre d’altres supòsits, «Cuando la cesión está autorizada en una Ley»
(article 11.2.a).

L’article 26.2 de la Llei 9/1987 disposa que la mesa electoral «hará público
entre los trabajadores el censo con indicación de quiénes son los electores».
Aquesta previsió legal sembla, a priori, que legitimaria ex lege la publicació
de les dades personals esmentades entre els treballadors del centre on es
celebren eleccions. Com a limitació important caldria destacar, a sensu con-
trari, que no es permetria l’accés a persones diferents dels treballadors, és a
dir, caldria fer la publicació de tal manera que no poguessin accedir altres
persones, com ara, treballadors d’una altra Administració Pública, ciutadans,
o fins i tot treballadors de la mateixa Administració que estan adscrits a una
altra unitat administrativa, ens, organisme, etc.

Tanmateix, però, es suscita un dubte en relació amb quin ha de ser el con-
tingut de les llistes d’electors o cens electoral que es faci públic. D’aquest
precepte aïlladament considerat es podria desprendre que la Mesa ha de fer
públic un cens d’electors amb les mateixes dades personals que les del cens
laboral, i indicant quins de tots els funcionaris són electors. Però estrictament
cal reconèixer que el precepte legal no concreta quin ha de ser el contingut
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del cens electoral ni tampoc especifica si s’han de publicar totes les dades
que es recullen en dit cens electoral, ni de quina manera s’han de publicar.

L’article 14 del Reial decret 1846/1994 esmentat abans desenvolupa la pre-
visió legal regulant en apartats diferents el cens de funcionaris, o cens labo-
ral, i la llista d’electors, o cens electoral:

Pel que fa al cens laboral, del precepte es desprèn amb claredat quines són
les dades que ha de tenir el cens laboral: el nom i cognoms, el sexe, la data
de naixement, el DNI i l’antiguitat dels funcionaris de la unitat electoral corres-
ponent.

En canvi, pel que fa al cens electoral no queda clar si el contingut d’aquest
ha de ser el mateix que el del cens laboral, ja que l’expressió utilitzada és
ambigua o inconcreta; el precepte assenyala que «la mesa electoral coordi-
nadora confeccionará la lista de electores, de acuerdo con el artículo 16 de
la Ley 9/1987, con los medios que le habrá de facilitar la Administración». I,
com dèiem, l’article 26.2 de la Llei 9/1987 només exigeix la indicació dels fun-
cionaris que són electors.

Així doncs, de la normativa exposada es desprèn que les meses electorals
han d’elaborar un cens electoral a partir del cens laboral que li proporcioni
l’Administració Pública corresponent, i que a partir d’aquesta informació ha
de publicar una llista d’electors entre els treballadors de la unitat electoral
corresponent.

Pel que fa al contingut de la llista d’electors, i tenint en compte la necessària
ponderació dels drets fonamentals en joc, es pot interpretar que les meses
electorals disposen d’un cert marge de discrecionalitat en la confecció de dites
llistes electorals que s’han d’exposar al públic, sempre que respectin el man-
dat legal, del qual es desprèn que cal confeccionar una llista on s’indiquin quins
són els funcionaris de la unitat electoral (1) i quins d’aquests són electors (2).

El compliment del mandat legal fa necessari, doncs, incloure en les llistes que
s’exposen al públic les dades personals consistents en el nom i els cognoms
dels funcionaris, ja que és la dada personal que més directa i fàcilment els
identifica. A continuació d’aquesta dada, el mandat legal només obliga a indi-
car si es consideren o no electors.

Dictàmens i consultes

470

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



L’exposat fins ara ens porta a concloure que, pel que fa a la publicació de
les dades personals esmentades, l’article 14 del Reial decret 1846/1994 és
conforme amb la normativa sobre protecció de dades personals per la sen-
zilla raó que aquesta norma no especifica la publicació de cap dada perso-
nal diferent del nom i cognoms i la seva condició d’electors.

Un cop aclarit que no es pot fer despendre del R.D. 1846/1994 la necessitat
d’exposar al públic les dades relatives al DNI, sexe, edat o antiguitat, hem
d’analitzar si la seva exposició al públic resulta adequada des del punt de
vista del principi de qualitat de les dades (article 4 LOPD).

Pel que fa a les dades personals relatives al sexe, la data de naixement i la
data d’antiguitat, cal tenir en compte que la finalitat de la publicació del cens
electoral és fonamentalment permetre als funcionaris comprovar si estan ins-
crits com a electors i, per tant, si poden exercir el dret de vot. Alhora, però
de manera secundària, la publicació del cens electoral compleix amb el
requisit de transparència que ha de regir el procés electoral, ja que permet
controlar que els altres funcionaris que votaran tenen efectivament la condi-
ció d’electors. Aquestes finalitats es poden assolir sense necessitat de publi-
car el sexe, la data de naixement i la data d’antiguitat dels funcionaris.

Més dubtosa seria la inclusió del DNI (o NIF). Aquesta inclusió es podria con-
siderar necessària si es considera la possibilitat que existeixin funcionaris
amb el mateix nom i cognoms, ja que de ser així caldria incloure una altra
dada personal per tal de d’identificar-los. Però, certament, la baixa probabi-
litat que això succeeixi fa poc justificable la inclusió d’aquesta dada.

Per això, amb independència que el model 5.2 pugui resultar adequat als
efectes de confeccionar els cens a tenir en compte per a la formació de les
meses i més endavant per a que les meses puguin identificar les persones
que participin en el procés de votació, no sembla necessari, a la vista de les
finalitats de l’exposició pública de la llista d’electors, que s’exposin al públic
les dades relatives al sexe, la data de naixement i la data d’antiguitat, com
tampoc el DNI o NIF, llevat, pel que fa a aquesta darrera dada, que ens tro-
bem amb algun supòsit de duplicitat en el nom i cognoms.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada es fan les següents,
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Conclusions

D’acord amb la normativa analitzada, és legítim que l’òrgan competent recu-
lli les dades personals consistents en el nom i cognoms, el DNI (o NIF), la
data de naixement i l’antiguitat dels treballadors d’una unitat electoral per a
la celebració de les eleccions als òrgans de representació dels treballadors
a les administracions públiques.

Tanmateix, des del punt de vista de la normativa sobre protecció de dades
es considera que la publicació de les dades consistents en el DNI (o NIF), la
data de naixement i l’antiguitat d’aquests treballadors en el tauler d’anuncis
de la unitat electoral corresponent pot vulnerar el dret a la protecció de dades
personals dels electors, ja que aquestes dades no són necessàries per al
compliment de la finalitat primera de la publicació de les llistes d’electors, que
no és altra que saber si un funcionari es considera o no elector.

Dictamen en relació amb la consulta formulada per l’alcalde d’un
Ajuntament sobre l’accés a les dades del Padró Municipal d’Habitants
per part de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament amb la finalitat
de difondre un programa de formació

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit que
subscriu l’alcalde d’un Ajuntament i en el que es demana el parer de l’Agèn-
cia sobre la sol·licitud de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament per dispo-
sar de les dades del Padró Municipal d’Habitants (noms, cognoms i adreça
dels pares de nens i nenes, d’entre zero i tres anys, empadronats en el muni-
cipi, escolaritzats o no), per tal de difondre un programa de formació per a
pares i mares, organitzat pel Departament de la Generalitat de Catalunya
competent en serveis socials i l’Ajuntament.

S’acompanya a l’escrit de consulta la carta que signada pel regidor delegat
d’Educació de l’Ajuntament i que, com s’exposa a l’escrit de consulta a
l’Agència, seria el que s’adreçaria als pares i mares per difondre l’esmentat
programa formatiu.

Es fa constar en aquest document que el programa de formació està orga-
nitzat pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en serveis
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socials, amb la col·laboració d’una Universitat i que la Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament s’ha adherit a aquest programa.

Analitzat l’escrit de consulta i el document que l’acompanya, vist l’informe de
l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

Ateses les similituds entre la present consulta i la anteriorment formulada
pel mateix Ajuntament en relació a la cessió de determinades dades per-
sonals contingudes al padró municipal d’habitants a un tercer contractat pel
propi Ajuntament per a la realització d’un treball de camp corresponent a
un estudi sobre les situacions de dependència de la gent gran del muni-
cipi, es poden reproduir les consideracions generals efectuades en aquell
dictamen.

En relació al contingut del padró municipal d’habitants, la gestió del mateix i
l’aplicabilitat de la normativa de protecció de dades, en l’anterior dictamen
va quedar exposat el següent:

«Atès que la consulta que es planteja fa referència a l’accés a determina-
des dades de caràcter personal del padró municipal d’habitants, en refe-
rir-se 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’a-
bril, reguladora de les bases de règim local (en endavant, LBRL): determi-
nar la població del municipi, ésser requisit per adquirir la condició de veí i
serveix per acreditar la residència i el domicili habitual (articles 15 i 16
LBRL). 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 a la cre-
ació de fitxers o registres de població que tenen per finalitat la comunica-
ció dels diferents òrgans de cada Administració pública amb els interessats
residents en els territoris respectius, respecte a les relacions jurídicoadmi-
nistratives derivades de les seves competències respectives (disposició
addicional segona de la LOPD).
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»En el padró es contenen dades personals consistents en: el nom i cognoms,
el domicili habitual, la data i el lloc de naixement, número del document d’i-
dentitat (o pels estrangers la tarja de residència o número del document acre-
ditatiu de la seva identitat), certificat o títol escolar o acadèmic, a més d’a-
quelles dades que puguin ésser necessàries per a l’elaboració del cens
electoral (article 16.2 LBRL). La gestió del padró correspon als ajuntaments
amb mitjans informàtics i han de realitzar les actuacions i operacions neces-
sàries per a mantenir actualitzades les dades que es continguin en el padró
per a que concordin amb la realitat (article 17 LBRL).

»Atès que el padró comporta el tractament de dades de caràcter personal li
és d’aplicació el règim jurídic de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i per tant cal tenir en compte els principis i disposicions que es con-
tenen en aquesta normativa.

»L’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,
així com les cessions de dades que se’n derivin. En conseqüència, qualse-
vol tractament que es faci per part de l’Ajuntament en tant que responsable
de determinats fitxers o tractaments de dades de caràcter personal quedarà
sotmès als principis i disposicions que es contenen en aquesta normativa,
independentment de la naturalesa i característiques del fitxer de dades en
què es puguin contenir, és a dir, independentment de que les dades de
caràcter personal objecte de consulta puguin provenir del padró municipal o
d’altres fitxers de dades.»

II

La consulta se centra en l’accés per part de la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament a les dades del padró municipal.

Els articles 14, 15 i 16 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, regulen el dret d’informació dels membres de les
Corporacions locals i preveuen l’accés a aquella informació que estigui en

Dictàmens i consultes

474

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



poder dels serveis de la Corporació i sigui necessària pel desenvolupament
de la seva funció.

L’article 16.3 de la Llei de Bases de Règim Local preveu la cessió de les
dades del Padró Municipal a altres Administracions públiques sense el con-
sentiment dels interessats, només quan sigui en exercici de les seves com-
petències i exclusivament per assumptes en què la residència o el domicili
siguin dades rellevants. Per tant, seguint l’anterior dictamen de la directora
de l’Agència, «més justificat serà l’accés a les dades del padró en supòsits
en què la pròpia Administració pública, en aquest cas l’Ajuntament […], exer-
ceixi les competències que té atribuïdes per llei i, en els quals, el domicili o
la residència sigui una dada fonamentalment necessària per dur-les a terme,
[…] doncs la interpretació contrària al tractament de la residència o domicili
impossibilitaria la seva 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».

En el cas de la difusió del programa de formació, l’Ajuntament, a través de
la Regidoria d’Educació, és competent per a exercir una activitat educativa
en virtut del que disposa l’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, com a acti-
vitat complementària de les pròpies d’altres administracions públiques i per
altra banda l’article 31 i 34.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, també habilita l’Ajuntament per a dur a terme una iniciativa d’aquest
tipus. Per tant, l’Ajuntament està legitimat per accedir a les dades del padró.

Ara bé, en el compliment de les seves funcions, la Regidora d’Educació de
l’Ajuntament ha de respectar el principi de qualitat consagrat a l’article 4 de
la LOPD, la qual cosa també es va reflectir al Dictamen 7/2007 en els termes
següents:

«[…] les dades de caràcter personal únicament seran tractades per a les fina-
litats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut, sense
diferenciar si el tractament de dades personals és de caràcter públic, com
és el cas del padró, o privat. En conseqüència, l’Ajuntament només podrà uti-
litzar les dades de caràcter personal contingudes en el padró municipal en
exercici de les seves competències administratives».
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A més, d’acord amb l’article 8.6 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, les dades
de caràcter personal hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser
necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagin estat recollides.

III

D’altres aspectes que caldrà considerar, tot i no ser objecte de la present con-
sulta, esdevindran en el moment en que els interessats s’inscriguin a les llars
d’infants per participar en els corresponents tallers que s’haurà de donar com-
pliment al deure d’informació de l’article 5 de la LOPD. En aquest sentit, reite-
rem també el que va quedar exposat al Dictamen 7/2007 indicant textualment:

«Aquest article disposa que els interessats als quals se sol·licitin dades perso-
nals han de ser prèviament informats de manera 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 les dades i dels destinataris de la informació; del
caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin
plantejades; de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa
a subministrar-les; de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, can-
cel·lació i oposició; i, de la identitat i la direcció del responsable del tractament
o, si s’escau, del seu representant. Quan s’utilitzin qüestionaris per a la reco-
llida de la informació, com és el cas, haurà de figurar-hi, de manera clarament
llegible, les advertències anteriorment esmentades.»

Així mateix, si s’escau, per part del responsable del tractament, caldrà dur a
terme la creació del fitxer de dades de caràcter personal corresponent a
aquesta recollida d’informació per a la inscripció als tallers i notificar-lo a
l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada es fan 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 li és d’aplicació la Llei orgànica
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15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i
caldrà tenir en compte els principis i disposicions que es contenen en
aquesta norma.

L’Ajuntament, en exercici de les seves competències, està legitimat per acce-
dir a les dades del padró municipal.

En els escrits que s’adrecin als possibles interessats en el programa forma-
tiu s’ha donar compliment al deure d’informació de l’article 5 de la LOPD.

Dictamen emès en relació amb la consulta plantejada per una universitat
de Catalunya relativa a la cessió de dades personals dels professors amb
dedicació a temps complet a un col·legi professional de Catalunya amb
la finalitat de controlar el compliment del règim d’incompatibilitats

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit emès
per una universitat de Catalunya (en endavant, la Universitat), en el qual es
sol·licita el parer de l’Agència sobre la cessió de certes dades personals dels
professors a un col·legi professional de Catalunya (en endavant, el Col·legi),
com a mitjà per a controlar el compliment del règim d’incompatibilitats d’a-
quests professors.

Analitzada la petició i vista la normativa vigent aplicable i l’informe de l’Asse-
ssoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:

I

La Universitat consultant demana si pot cedir a un Col·legi professional de
Catalunya certes dades personals dels professors amb dedicació a temps
complet sense requerir-los prèviament el seu consentiment, amb la finalitat
exclusiva de vetllar pel compliment del règim d’incompatibilitats d’aquests
professors.

La Universitat considera que la manera de controlar el compliment del
règim d’incompatibilitats d’aquests professors és saber quins d’aquests
elaboren certs treballs professionals, i tenint en compte que aquesta és
una informació de la que disposa el Col·legi professional corresponent, la
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Universitat pretén cedir al dit Col·legi el nom i cognoms o el DNI d’aquests
professors, per tal que el Col·legi els informi si cap d’aquests professors
elaboren projectes. La Universitat considera que pot cedir aquestes dades
personals sense requerir prèviament el consentiment dels professors afec-
tats en virtut dels articles 11.2.a) o e) de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant,
LOPD), el qual preveu que el consentiment de l’afectat no serà necessari
quan la cessió està autoritzada en una llei (article 11.2.a) o quan el trac-
tament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el
desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui necessà-
riament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En
aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat
que la justifiqui.

II

En primer lloc, i per tal de centrar la consulta, cal tenir en compte que les llis-
tes de persones que pertanyen a grups professionals, com seria el cas del
llistat de professionals col·legiats del Col·legi en qüestió, es consideren una
font accessible al públic, ex article 3.j) de la LOPD i, com a tal, són de lliure
accés per a qualsevol persona sempre que continguin únicament les dades
consistents en el nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indi-
cació de la seva pertinença al grup.

L’article 7.1.c) del RLOPD, complementa l’article 3.j) de la LOPD assenyalant,
en el cas dels Col·legis Professionals, que les llistes de persones pertanyents
a grups de professionals podran incloure com a dades de pertinença al grup
les del número de col·legiat, la data d’incorporació i la situació d’exercici pro-
fessional.

El Col·legi publica el llistat de professionals col·legiats a Internet, d’on es
constata que, si bé no publica totes les dades personals que d’acord amb la
LOPD i el RLOPD podrien fer-se públiques a través d’aquests llistats, sí que
publica el nom i cognoms dels col·legiats.

Així doncs, es pot afirmar que el llistat de professionals col·legiats d’aquest
Col·legi és una font d’accés al públic, de manera que la Universitat pot acce-
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dir a totes aquestes dades, d’entre les que es troben el nom i cognoms dels
col·legiats i la situació d’exercici professional.

III

En segon lloc, cal analitzar la segona qüestió que es desprèn de la consulta.
Recordem que la finalitat darrera que persegueix la Universitat és que aquell
Col·legi els informi si cap dels professors amb dedicació a temps complet ela-
bora certs treballs professionals i, en el seu cas, si incompleix el règim d’in-
compatibilitats.

La comunicació de la dada relativa a l’elaboració de certs treballs professio-
nals constitueix una cessió o comunicació de dades, per la qual cosa cal ana-
litzar si s’ajusta a la normativa sobre protecció de dades que el Col·legi comu-
niqui aquesta dada a la Universitat, és a dir, cal analitzar si la comunicació
és legítima.

Tanmateix, tot i no ser objecte de consulta, cal tenir en compte que la comu-
nicació de la informació sobre els col·legiats que elaboren certs treballs pro-
fessionals per part del Col·legi a la Universitat també comporta una comuni-
cació d’informació sobre els col·legiats que són professors amb dedicació a
temps complet de la Universitat al Col·legi.

La resposta sobre la legitimitat d’ambdues comunicacions ve donada als arti-
cles 4, 11 i 21 de la LOPD que exposem a continuació.

1.   L’article 11.1 de la LOPD estableix que les dades de caràcter personal
objecte de tractament només poden ser comunicades a un tercer per al com-
pliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del
cedent i del cessionari amb el consentiment previ de l’interessat. L’apartat 2
del mateix article regula els supòsits excepcionals on no es requereix el con-
sentiment de l’interessat, d’entre ells, quan la cessió està autoritzada en una
llei (article 11.2.a LOPD).

1.a)   En aquest sentit, i pel que fa a la comunicació realitzada pel Col·legi,
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de Col·legis Professionals de Catalunya,
preveu a l’article 7 que els col·legis professionals han de comunicar a
l’Administració les actuacions irregulars, sempre i quan tinguin conei-
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xement d’aquestes, que considerin contràries a la legislació vigent en
matèria d’incompatibilitats dels professionals vinculats a aquella mitjan-
çant una relació administrativa o laboral, o qualsevol relació de presta-
ció de serveis.

D’acord amb l’exposat, podem afirmar que el Col·legi pot comunicar a la
Universitat la dada personal relativa a l’elaboració de certs treballs professio-
nals dels professors amb dedicació a temps complet en virtut de l’habilitació
legal donada per l’article 7 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de Col·legis
Professionals de Catalunya, la qual habilita al Col·legi per a comunicar a la
Universitat les actuacions irregulars dels professors d’aquesta Universitat que
consideri contràries a la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats.
D’acord amb l’article 11.2.a) de la LOPD, aquesta comunicació no requereix
el consentiment previ dels professors afectats o titulars d’aquestes dades.

1.b)   Pel que fa a la comunicació realitzada per la Universitat, l’article 14 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, disposa que la resolució motivada reco-
neixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat correspon, entre d’altres,
a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma; l’article 17 de la Ley 53/1984
estableix que «Las referencias a las facultades que esta Ley atribuye a las sub-
secretarías y órganos competentes de las comunidades autónomas se enten-
derán referidas al rector de cada universidad, en relación al personal al servi-
cio de la misma, en el marco del respectivo Estatuto»; l’article 21.3 de la Ley
53/1984 estableix que «los órganos a los que competa la dirección, inspec-
ción o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de
prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir
el personal». I els Estatuts de la Universitat disposen que el rector o la rectora
és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, i exerceix, entre d’altres fun-
cions, la representació i la direcció, el govern i la gestió de la Universitat.

De la normativa esmentada es desprèn que la Universitat és competent, a tra-
vés del seu Rector o Rectora, per a declarar, prevenir o corregir les incom-
patibilitats en les que pugui incorre el personal docent.

Així doncs, podem afirmar que la Universitat pot comunicar al Col·legi la iden-
tificació dels professors amb dedicació a temps complet als efectes de saber
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si elaboren certs treballs professionals, en virtut de l’habilitació legal donada
pels articles 14, 17 i 21.3 de la Llei 53/1984 —en relació amb els Estatuts de
la Universitat—, per tal que dita Universitat pugui prevenir o corregir les
incompatibilitats en què pugui incórrer el seu personal.

2.   D’altra banda, i sens perjudici de l’exposat fins ara, podria analitzar-se si
la legitimació de les comunicacions també podria venir del fet de considerar
que aquestes s’emmarquen en l’exercici de competències no-diferents, o que
no tracten matèries diferents. Ens referim a l’aplicació de l’article 21.1 de la
LOPD.

L’article 21.1 de la LOPD preveu una regulació específica per als supòsits de
comunicacions de dades entre administracions públiques. L’apartat 1 d’a-
quest article disposa que les dades de caràcter personal recollides o elabo-
rades per les administracions públiques per a l’exercici de les seves atribu-
cions no han de ser comunicades a altres administracions públiques 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 de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.
L’apartat 4 de mateix article estableix que en aquests casos no es necessari
el consentiment de l’afectat.

L’article 10.4.c del RLOPD complementa la regulació legal assenyalant que
no serà necessari el consentiment de l’interessat quan la cessió entre admi-
nistracions públiques es realitzi per a l’exercici de competències idèntiques
o que versin sobre les mateixes matèries.

Cal constatar que el Col·legi en qüestió forma part de l’anomenada Adminis-
tració pública corporativa. És una qüestió pacífica (STS de 29.3.1980) que
els col·legis professionals són organismes descentralitzats a través dels quals
l’Administració porta a terme el compliment d’alguna de les funcions que té
assignades, de manera que aquests col·legis van més enllà de la seva fun-
ció originària de defensa dels interessos professionals per a convertir-se en
entitats que extenen la seva competència al control de l’activitat dels seus
membres i al sotmetiment d’aquesta activitat als preceptes jurídics i deonto-
lògics que regulen la professió.
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D’acord amb aquesta consideració, cal analitzar, doncs, el títol competencial
de cada Administració en relació amb la dada personal relativa a l’elabora-
ció de certs treballs professionals:

2.a) Pel que fa a la Universitat, cal assenyalar que dels articles 14, 17 i 21.3
de la Llei 53/1984, en relació amb els seus Estatuts, es desprèn que
és competència de la Universitat, a través del seu rector, la prevenció
o correcció de les incompatibilitats en què pugui incórrer el seu per-
sonal.

2.b) Pel que fa al Col·legi, cal assenyalar que de l’article 5 la Ley 2/1974,
de 13 febrero, de Colegios Profesionales, en relació amb el Regla-
mento de Normas Deontológicas de Actuación Profesional de los xxx,
així com amb el Reglament de deontologia professional del Col·legi, es
desprèn que és competència del Col·legi el control, a través del visat
dels treballs professionals, de les incompatibilitats en què puguin incó-
rrer els col·legiats que són funcionaris en relació amb l’exercici privat
de la professió.

D’acord amb l’exposat, i si bé exposem certs dubtes sobre el fet que es
considerin idèntiques les competències en virtut de les quals el Col·legi i
la Universitat exerceixen el control d’incompatibilitats dels seus col·legiats
o professors, respectivament, es podria considerar que es tracten de com-
petències no diferents. I és des d’aquest punt de vista, és a dir, el consi-
derar que la cessió o comunicació de la dada personal relativa a l’elabo-
ració de certs treballs professionals dels professors amb dedicació a temps
complet del Col·legi a la Universitat es realitza en l’exercici d’una compe-
tència no-diferent, com és vetllar pel compliment del règim d’incompatibi-
litats dels professionals vinculats al Col·legi o a la Universitat, respectiva-
ment, que dita comunicació es consideraria legítima. Consegüentment, i
d’acord amb l’establert a l’article 21.4 de la LOPD, aquesta comunicació
no requeriria el consentiment previ dels professors afectats o titulars d’a-
questes dades.

En tot cas, no hi ha dubte sobre la legitimació de comunicar aquesta dada
en virtut de l’habilitació legal esmentada, ex article 11.2.a de la LOPD.

Dictàmens i consultes

482

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



IV

Per tal que la comunicació de dades es consideri un tractament legítim,
aquest també ha de ser conforme amb el principi de qualitat de les dades
consagrat a l’article 4 de la LOPD, el qual estableix que les dades de caràc-
ter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les
a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en
relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les
quals s’han obtingut.

Cal posar de manifest que la consulta de la Universitat no concreta a quina
dada personal es vol tenir accés, o el que és el mateix, quina és la dada per-
sonal que el Col·legi li ha de comunicar.

Una primera possibilitat seria la comunicació d’aquells professionals que figu-
ressin inscrits al Col·legi com a exercents o col·legiats de ple dret. La comu-
nicació d’aquesta informació no plantejaria majors problemes des del punt
de vista de la protecció de dades, atesa la consideració de font accessible
al públic, tal com hem exposat.

Una segona possibilitat seria que es pretengui la comunicació de si uns
determinats col·legiats de ple dret han sol·licitat el visat d’algun treball pro-
fessional. En relació amb la informació relativa a l’elaboració d’aquests tre-
balls professionals, cal tenir en compte les consideracions següents:

En primer lloc, cal assenyalar que d’acord amb l’article 5.q de la Ley 2/1974,
de 13 febrero, de Colegios Profesionales, és funció dels col·legis, dins l’àm-
bit territorial corresponent, «q) Visar los trabajos profesionales de los colegia-
dos, cuando así se establezcan expresamente en los estatutos generales».

Pel que fa als Estatuts del Col·legi, s’estableix que és funció del Col·legi inter-
venir, mitjançant el visat, segellat o reconeixement de firma, els treballs pro-
fessionals d’acord amb la normativa aplicable, excloent en tot cas els realit-
zats, en l’exercici de les seves funcions, per xxx funcionaris o contractats de
forma permanent per una administració pública. També s’estableix que és un
deure dels xxx col·legiats o habilitats notificar al xxx qualsevol encàrrec pro-
fessional sobre el que tingui la funció d’intervenir i sotmetre els treballs resul-
tants al visat col·legial.
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És doctrina del Tribunal Suprem (entre d’altres, STS de 29.3.1980) que el visat
d’aquests treballs professionals compleix una triple funció de control: de la
titulació o col·legiació de l’autor del projecte (1), de les incompatibilitats d’a-
quest (2) i del contingut formal de la documentació integradora del pro-
jecte (3), a la que s’ha d’afegir un quart control relatiu a la constatació del
compliment de les normes urbanístiques (4).

D’acord amb l’exposat, entendrem que la informació relativa a l’elaboració de
certs treballs professionals es refereix a la dada consistent en la sol·licitud de
visat d’aquests treballs. Així doncs, a continuació analitzarem si aquesta dada
és adequada i pertinent, així com no-excessiva, en relació amb la finalitat per-
seguida:

a)    Pel que fa a la pertinença i adequació de recollir la dada personal con-
sistent en la sol·licitud de visat de certs treballs professionals, cal fer les
consideracions següents:

És doctrina del Tribunal Suprem (SSTS de 3.10.1983, 20.12.1983 i 11.7.1984)
que el visat constitueix un mitjà idoni per a controlar les situacions d’incom-
patibilitat de certs professionals.

Tanmateix, però, cal advertir que la informació que aporta aquesta dada és
certa però no completa als efectes de la finalitat que es persegueix. És a dir,
es pot obtenir informació sobre si hi ha professors amb dedicació a temps
complet que sol·liciten el visat del seu treball al Col·legi, però això no permet
concloure que els professors que no han sol·licitat visat no incorren en incom-
patibilitat, ja que podem imaginar fàcilment un supòsit on un professor amb
dedicació a temps complet participi en l’elaboració d’un treball professional
obtenint a canvi una contraprestació econòmica, però que sigui un altre qui
signi el treball i sol·liciti al Col·legi el visat corresponent. En aquest cas hipo-
tètic, la dada sobre la sol·licitud de visat del treball professional no permetria
saber si el professor amb dedicació a temps complet incorre en incompati-
bilitat. Això impediria exercir aquest control i, consegüentment, acomplir amb
la finalitat perseguida.

És més, la sol·licitud de visat de certs treballs professionals per part d’un pro-
fessor amb dedicació a temps complet tampoc permet concloure, sense més,
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que aquest ha incorregut en incompatibilitat, ja que la normativa aplicable
preveu supòsits excepcionals on un professor amb dedicació a temps com-
plet pot realitzar certs treballs, òbviament remunerats. Així, a títol d’exemple,
cal esmentar quatre supòsits:

1. L’article 83.1, en relació amb l’article 68.1, ambdós de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), preveu, entre d’al-
tres supòsits, la possibilitat que un grup d’investigació a què pertanyi un
professor pugui celebrar contractes amb persones privades per a la rea-
lització de treballs de caràcter tècnic, remetent als Estatuts el procedi-
ment per autoritzar aquests treballs. Els Estatuts de la Universitat pre-
veuen aquesta possibilitat.

2. Un altre exemple és l’article 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas (en endavant, Llei 53/1984), que preveu de manera excepcio-
nal que un funcionari pugui exercir activitats particulars quan les realitzi
per a si mateix (i tret de les excepcions previstes a l’article 12).

3. La Disposición Adicional vigésimo cuarta de la LOU també preveu un
altre supòsit que exceptua l’aplicació de l’article 12.1.b) i d) de la Llei
53/1984.

4. Els Estatuts del Col·legi preveuen que qualsevol col·legiat pot pertànyer
al mateix temps a altres col·legis. Partint d’aquest article, podem imagi-
nar el supòsit hipotètic on un professor amb dedicació a temps complet
col·legiat en aquest Col·legi sol·licités el visat del seu treball professio-
nal en un altre Col·legi, en els casos pertinents.

Així doncs, vista la normativa aplicable, d’entrada es podria afirmar que la
dada consistent en la sol·licitud de visat de certs treballs professionals sem-
bla inadequada perquè no permet concloure si el professor amb dedicació
a temps complet que sol·licita el visat d’un treball professional incorre en
incompatibilitat.

Si bé això és cert, també ho és que es tracta d’una dada que permetria, donat
el cas, obrir un procediment administratiu de declaració d’incompatibilitat, el
qual en fase de prova permetria al professor en qüestió aportar la documen-
tació que cregués oportuna per tal de desvirtuar la presumpció iuris tantum
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de realització d’activitats incompatibles que es derivaria de la seva sol·licitud
de visat d’aquest treball.

És a dir, si bé no es pot afirmar que aquesta dada permet concloure que el
professor amb dedicació a temps complet que sol·licita el visat d’un treball
professional incorre en incompatibilitat, sí que es pot afirmar que aquesta
dada coadjuva en la tasca atribuïda a la Universitat a què pertany el profes-
sor de fer complir amb la normativa d’incompatibilitats. És des d’aquest punt
de vista que la dada consistent en la sol·licitud de visat de certs treballs pro-
fessionals es pot considerar pertinent i adequada.

El mateix plantejament es podria aplicar per al cas que el tractament de la
dada consistent en la sol·licitud de visat de certs projectes professionals fos
en el marc d’un procediment sancionador per incompliment del règim d’in-
compatibilitats. Si bé allò que la norma considera infracció és la realització
efectiva d’activitats incompatibles, i no la sol·licitud de visat d’aquests treballs,
la recollida d’aquesta dada seria pertinent i adequada en la mesura que
coadjuva en la tasca atribuïda a la Universitat a què pertany el professor de
fer complir amb la normativa d’incompatibilitats.

Pel que fa al caràcter excessiu o no de recollir la dada consistent en la sol·lici-
tud de visat de certs projectes professionals, cal fer les següents conside-
racions:

Aquesta dada es considerarà excessiva en el cas que s’arribi a la conclu-
sió que existeixen altres dades que són menys intrusives per a la privacitat
de la persona afectada i amb les que es pot aconseguir la mateixa finalitat.
Un exemple de dades menys intrusives són les dades que la LOPD i el
RLOPD estableixen que poden ser d’accés públic. Aquest és el cas de la
dada consistent en la situació d’exercici professional dels col·legiats. Aques-
ta és una dada que pot publicar-se en el llistat de professionals col·legiats
del Col·legi (article 7.2 RLOPD) i que, per tant, pot ser d’accés públic de la
mateixa manera que ho són el nom i cognoms dels col·legiats. Caldria,
doncs, plantejar-se si seria suficient accedir a aquesta dada per complir amb
la finalitat perseguida. Si la resposta fos afirmativa, hauríem de concloure
que la dada consistent en la sol·licitud de visat de certs treballs professio-
nals és excessiva.
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La dada consistent en la situació d’exercici professional indica si la persona
col·legiada està en actiu, i, per tant, exercint la professió, o bé en situació de
no-exercent.

D’acord amb els Estatuts del Col·legi en qüestió, «l’exercici de la professió
d’xxx a l’àmbit territorial de Catalunya necessita, com a requisit de caràcter
previ, la incorporació al xxxx a títol de col·legiat o d’habilitat». A sensu con-
trari, es desprèn que els professors de la Universitat que no exerceixen la pro-
fessió d’xxx a Catalunya no necessiten col·legiar-se al dit Col·legi.

Els mateixos Estatuts estableixen que la col·legiació podrà ser: a) De ple dret.
b) Voluntària, entenent-se com a tal: la dels professionals que no exerceixen
la professió; la dels que es dediquen amb caràcter exclusiu a la funció
pública; la dels jubilats; i la dels professionals que la Llei no obligui a
col·legiar-se.

Els Estatuts del Col·legi estableixen que la persona col·legiada podrà actuar
professionalment: a) com a professional lliure; b) com a professional assala-
riat; i c) com a funcionari o contractat de qualsevol Administració pública.

Així, en el cas present, la dada consistent en la situació d’exercici professio-
nal del professor de la Universitat podria consistir en indicar si aquest està
exercint (col·legiat de ple dret), o bé no exerceix (col·legiació voluntària).
També podria consistir en indicar si exerceix com a professional (lliure o assa-
lariat) o com a funcionari. Aquesta darrera és una informació que en certa
manera ja es desprèn de les dades consistents en la professió i l’activitat, les
quals són dades que també poden publicar-se en el llistat de professionals
i, consegüentment, ser d’accés públic.

Aquesta dada podria satisfer la consulta de la Universitat ja que, en el cas
d’indicar que el professor amb dedicació a temps complet està en situació
d’exercent, es tractaria d’una presumpció iruris tantum d’exercici professio-
nal que s’estableix precisament a partir d’una declaració voluntària emesa pel
mateix professor. Aquesta es podria considerar una informació suficient per
a incoar un procediment de declaració d’incompatibilitat, en el benentès que
la presumpció de realitzar activitats professionals que es pugui desprendre
de la situació d’alta en el Col·legi com a exercent (sigui col·legiat de ple dret
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o professional al servei d’una Administració), es pot destruir mitjançant la
prova en contrari on es posi de manifest que només ha existit una col·legia-
ció formal, sense que a la pràctica hagi exercit la professió (STSJ d’Andalusia
núm. 1506/2002, de 6 de setembre, Sala Social).

D’altra banda, en la mesura que la Universitat sol·liciti la dada consistent en
la sol·licitud de visat de certs treballs professionals únicament als efectes
de controlar el compliment de la dedicació a temps complet dels professors
que tenen aquest règim, podria ser suficient comunicar la dada que informi
sobre el número de casos en què aquests professors han sol·licitat el visat
al Col·legi, així com aquella o aquelles altres dades que permetin identificar
el treball professional o la sol·licitud de visat en relació amb el qual es
sol·licita, com seria el cas de la dada consistent en un número o codi iden-
tificatiu. Es consideraria excessiu, per exemple, accedir a dades que infor-
messin sobre el destinatari del treball professional, o sobre el contingut
mateix del treball, ja que aquesta informació és innecessària per a la finali-
tat perseguida, que no és altra que el control de la dedicació a temps com-
plet dels professors de la Universitat sotmesos a aquest règim laboral. Tot
això, en el benentès que el Col·legi no ha de comunicar els casos de sol·lici-
tud de visat de treballs professionals que realitzin aquests professors per a
sí mateixos.

Si, en canvi, la Universitat sol·licita la dada consistent en la sol·licitud de visat
de treballs professionals als efectes de controlar els possibles conflictes d’in-
teressos entre la funció docent i l’exercici de la professió i on sigui rellevant
saber qui ha formulat l’encàrrec, caldria valorar quines dades són necessà-
ries per al compliment d’aquesta finalitat. Des d’aquest punt de vista, la dada
consistent en la identificació dels destinataris dels projectes podria conside-
rar-se no-excessiva.

D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plan-
tejada es fan les següents,

Conclusions

D’acord amb la normativa analitzada, la Universitat consultant pot accedir a
les dades personals del Col·legi on estan col·legiats els professors adscrits
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a dita Universitat, relatives al nom i cognoms dels col·legiats i la seva situa-
ció d’exercici professional, atès que el llistat de professionals col·legiats on
aquestes es publiquen és una font accessible al públic.

El Col·legi en qüestió pot comunicar a la Universitat consultant la dada con-
sistent en si han estat formulades sol·licituds de visat de certs treballs pro-
fessionals per part de professors amb dedicació a temps complet, sense
necessitat de requerir el consentiment previ d’aquests professors, si resulta
necessari per al control del compliment de la normativa sobre incompatibi-
litats.

De la mateixa manera, la Universitat pot comunicar al Col·legi la dada rela-
tiva als col·legiats que són professors amb dedicació a temps complet d’a-
quella Universitat.

El tractament posterior de les dades personals a les quals s’accedeixi a tra-
vés del llistat de professionals col·legiats, o bé a través de la comunicació de
dades, està subjecte a la normativa sobre protecció de dades.

Dictamen jurídic en relació amb la consulta formulada per un Ajuntament
sobre la instal·lació de caixers electrònics per realitzar alguns tràmits
administratius, entre d’altres l’obtenció de volants d’empadronament

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades una consulta
sobre si la possibilitat que de publicar les actes del Ple i de la Junta de
Govern a la pàgina web municipal, pot suposar una vulneració de la legisla-
ció sobre protecció de dades.

En concret, es formulen dues qüestions: en primer lloc, si es pot considerar
que l’ús d’aquests caixers per tal d’obtenir volants d’empadronament de resi-
dència i de convivència pot vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de des-
embre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD); en segon lloc,
es consulta sobre quines mesures es consideren imprescindibles per garan-
tir el compliment de l’esmentada normativa.

Analitzada la petició i vista la normativa vigent aplicable i l’informe de l’Asse-
ssoria Jurídica, s’emet el dictamen següent:
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I

Tot i que la consulta que es formula pot referir-se a altres serveis municipals,
la consulta es centra de manera concreta respecte la possibilitat d’accés al
Padró municipal d’habitants. Per això en primer lloc farem algunes conside-
racions en relació amb la informació que s’hi conté.

Cal recordar, en primer lloc, que al padró municipal d’habitants s’han d’ins-
criure les persones residents en un municipi, amb una triple finalitat, d’acord
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant, LRBRL): determinar la població del municipi, ésser requisit per
adquirir la condició de veí i serveix per acreditar la residència i el domicili
habitual (articles 15 i 16 LRBRL). A més d’aquestes funcions la Llei de Règim
Electoral General (LOREG) preveu l’elaboració del cens electoral a partir de
les dades incloses al padró que també serveix per elaborar estadístiques ofi-
cials. A això cal afegir, complementàriament, que el padró també pot servir
per a la creació de fitxers o registres de població que tenen per finalitat la
comunicació dels diferents òrgans de cada Administració pública amb els
interessats residents en els territoris respectius, respecte a les relacions jurí-
dicoadministratives derivades de les seves competències respectives (dis-
posició addicional segona de la LOPD).

En el padró es contenen dades personals consistents en: el nom i cognoms,
el domicili habitual, la data i el lloc de naixement, número del document d’i-
dentitat (o pels estrangers la tarja de residència o número del document acre-
ditatiu de la seva identitat), certificat o títol escolar o acadèmic, a més d’a-
quelles dades que puguin ésser necessàries per a l’elaboració del cens
electoral (article 16.2 LRBRL). La gestió del padró correspon als ajuntaments
amb mitjans informàtics i han de realitzar les actuacions i operacions neces-
sàries per a mantenir actualitzades les dades que es continguin en el padró
per a que concordin amb la realitat (article 17 LRBRL).

Atès que el padró comporta el tractament de dades de caràcter personal li
és d’aplicació el règim jurídic de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i per tant cal tenir en compte els principis i disposicions que es con-
tenen en aquesta normativa.

Dictàmens i consultes

490

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



L’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,
així com les cessions de dades que se’n derivin. En conseqüència, qualse-
vol tractament que es faci per part de l’Ajuntament en tant que responsable
del Padró, com ara la comunicació a través del sistema descrit a la consulta,
quedarà sotmès als principis i disposicions que es contenen en la normativa
de protecció de dades de caràcter personal, independentment de la natura-
lesa i característiques del fitxer de dades en què es puguin contenir.

Pel que fa al règim d’accés a les dades del Padró, i sens perjudici dels supò-
sits de cessió a l’INE o a altres administracions (arts. 16 i 17 LRBRL), l’article
40.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que
les dades que consten al Padró són confidencials i l’accés a les mateixes 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’abril, de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades.

Convé tenir present, doncs, l’article 37.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (LRJPAC), que estableix que l’accés als documents que con-
tinguin dades de caràcter nominatiu, com seria el cas del padró, pot ser
exercit pels titulars de les dades i també per aquelles altres persones que
acreditin un interès legítim i directe.

Cal tenir en compte també, l’article 135.2 del Reglament de demarcació terri-
torial i població dels ens locals (RDTPEL), aprovat pel Decret 140/1988, de
24 de maig, que limita la possibilitat d’accés a les dades del Padró a les per-
sones interessades. Menció que cal entendre referida, en concordància amb
el precepte esmentat de la LRJPAC, tant a la persona titular de les dades com
també a aquelles altres persones que convisquin amb el mateix i pretenguin
acreditar la convivència.

D’altra banda, l’article 61 del Reglament de Població i demarcació territorial
dels ens locals (RPDTEL), aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol,
estableix que es poden expedir certificacions del padró (article 53.1) que
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hauran de ser expedides pel Secretari de l’Ajuntament (article 61.1), com
també volants d’empadronament amb caràcter purament informatiu en els
que no seran necessàries les formalitats previstes per a les certificacions (arti-
cle 61.2).

Per tant, des d’aquesta perspectiva cap problema hi hauria en habilitar un
sistema que, amb les degudes garanties i prèvia comprovació de l’existèn-
cia de l’esmentat interès legítim, permeti accedir a les dades del padró per
obtenir-ne un volant.

Ara bé, la resposta a la primera de les preguntes formulades en la consulta
no pot fer-se deslligada de la segona, de manera que la legitimitat de la uti-
lització dels caixers per a obtenir volants d’empadronament serà adequada
o no en funció de quines siguin les mesures de seguretat aplicades.

II

Més enllà de la possibilitat apuntada en termes generals en l’apartat prece-
dent, en la consulta es planteja l’adequació a la normativa de protecció de
dades d’un sistema concret d’obtenció del volants d’empadronament basat
en mitjans electrònics. En concret, pel que es desprèn de la consulta, es trac-
taria d’uns caixers o terminals electròniques des d’on, prèvia lectura mitjan-
çant escàner del DNI o una fotocòpia del mateix, es facilitaria el volant.

Respecte a aquesta forma d’accés, s’ha de fer referència a la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP),
que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions
públiques per mitjans electrònics (article 1) i que té com una de les seves
finalitats facilitar l’accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informa-
ció i al procediment administratiu (article 3.2).

Des d’aquest punt de vista la iniciativa proposada s’emmarca plenament dins
d’aquests objectius atès que, en definitiva, del que es tracta és de possibili-
tar l’obtenció de volants d’empadronament per mitjans electrònics directa-
ment per part dels interessats.

Ara bé, la consecució dels objectius previstos a la LAECSP es supedita per
la pròpia llei al compliment d’un seguit de principis, entre els quals ens inte-
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ressa destacar, als efectes d’aquesta consulta, el respecte al dret a la pro-
tecció de dades de caràcter personal (article 4.a) i el principi de seguretat
(article 4.f), en virtut del qual la implantació i la utilització de mitjans electrò-
nics per les administracions públiques s’haurà de dur a terme al menys amb
el mateix nivell de garanties i seguretat que es requereix per a la utilització
de mitjans no electrònics en l’activitat administrativa.

Principi de seguretat que adquireix una especial rellevança en el tractament
de les dades de caràcter personal a tenor del que disposa l’article 9 de la
LOPD, segons el qual:

«El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento,
deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los ries-
gos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio
físico o natural.»

D’acord amb aquests principis, la pròpia LAECSP, als articles 14 a 16, regula
els requisits d’identificació i autenticació dels ciutadans en les seves relacions
amb l’administració per mitjans electrònics, permetent tant la utilització del
Document Nacional d’Identitat electrònic (article 14), com la utilització dels
sistemes de signatura electrònica avançada que cada administració pública
hagi admès i inclòs en una relació pública i accessible per mitjans electrò-
nics (article 15) o també, quan es justifiqui tenint en compte les dades i els
interessos afectats, altres sistemes d’identificació com ara els basats en claus
d’accés o alguna informació coneguda per ambdues parts i que ofereixi sufi-
cients garanties de confidencialitat (article 16).

Per la seva banda, la normativa de protecció de dades, i en concret la regu-
lació de les mesures de seguretat establertes pel RLOPD, aprovat pel Reial
Decret 1720/2007, dins les mesures de nivell bàsic, i per tant aplicables a
qualsevol fitxer o tractament, estableix a l’article 93 els requisits per a la iden-
tificació i autenticació d’usuaris (entenent com a «autenticació» el procedi-
ment de comprovació de la identitat de l’usuari (article 5.2.b) i com a «usua-
ris» els subjectes autoritzats per accedir a dades o recursos (article 5.2.p):
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«Artículo 93. Identificación y autenticación.

»1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que
garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

»2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que
permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo
aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verifi-
cación de que está autorizado.

»3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de
contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y
almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.

»4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún
caso será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las
contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma
ininteligible.»

Per tant, d’acord amb els preceptes esmentats cal que el sistema que s’ins-
tal·li en aquests caixers permeti identificar qui està sol·licitant el volant d’em-
padronament i que permeti comprovar que realment l’usuari és qui diu ser,
als efectes de conèixer si és una de les persones legitimades per a poder
sol·licitar el volant d’empadronament. I a més cal que ho faci amb suficients
garanties.

A nivell teòric es consideren tres possibles factors d’autenticació:

—  El que l’usuari coneix ( contrasenya, PIN o una altra informació que cone-
gui).

—  El que l’usuari té (certificat digital, token USB etc.).
—  El que l’usuari és (dades biomètriques)

La identificació i l’autenticació no plantejaria majors problemes, des del punt
de vista de la protecció de dades si es dugués a terme mitjançant el DNI elec-
trònic (article 15.2 de la Llei 59/2003) o altres sistemes de signatura electrò-
nica avançada (article 3.2 de la Llei 59/2003), atès que aquests sistemes, que
constitueixen sistemes d’identificació de doble factor (requereixen dos dels
factors d’autenticació esmentats: el que és té i el que coneix) ofereixen sufi-
cients garanties.
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Òbviament l’única precaució que caldria adoptar és que només sigui accep-
tada com a vàlida la identificació per part d’alguna de les persones que con-
viuen en un mateix domicili. Per altra banda, si s’utilitzen altres sistemes de
signatura electrònica avançada d’acord amb el que estableix la Llei 59/2003,
de signatura electrònica, cal tenir en compte que d’acord amb l’article 15.2
LAECSP l’Ajuntament hauria d’incloure els sistemes admesos en una relació
pública i accessible per mitjans electrònics.

La utilització d’un sistema basat en contrasenyes ofereix menys garanties que
els anteriors, però podria resultar igualment admissible, tot i que requereix
però fer alguna consideració addicional.

D’acord amb l’article 16 de la LAECSP la utilització d’aquests sistemes d’i-
dentificació pot ser admesa en funció de quines siguin les dades i els inte-
ressos afectats. En el cas que ens ocupa les dades a les quals s’accediria
serien el nom i cognoms, el DNI o NIE, domicili, data de naixement, naciona-
litat, any d’arribada al municipi i persones amb que l’interessat conviu. Cap
d’aquestes dades té la consideració de dada especialment protegida (arti-
cle 7 LOPD), ni presenta cap risc especial que impedeixi utilitzar aquests sis-
temes d’identificació, per la qual cosa en principi pot ser admissible un sis-
tema d’identificació basat en una contrasenya. En canvi la utilització d’alguna
una informació que coneguin ambdues parts pot presentar majors problemes
per no oferir suficients garanties de seguretat, atès que la utilització d’infor-
macions com ara el DNI o la data de naixement, per posar un exemple, poden
plantejar problemes atesa la relativa facilitat amb que terceres persones
poden conèixer aquestes informacions.

Quant a les dificultats de la implantació d’un sistema basat en l’assignació
prèvia de contrasenyes a aquells ciutadans que ho sol·licitin, si que és cert
que, d’acord amb els apartats 3 i 4 de l’article 93 RLOPD, requereix algu-
nes mesures organitzatives addicionals (establiment d’un procediment
d’assignació, distribució i emmagatzemament que en garanteixi la confi-
dencialitat i integritat i de modificació de les contrasenyes en períodes no
inferiors a un any), però cal tenir en compte que també podria ser utilitzat
com a mecanisme d’autenticació en la realització d’altres tràmits muni-
cipals.
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En qualsevol cas, la gestió d’aquest sistema de contrasenyes donaria lloc
a un nou tractament de dades de caràcter personal que com a tal queda-
ria sotmès les obligacions previstes a la normativa de protecció de dades
com ara, entre d’altres, l’obligació de creació d’un fitxer (article 20 LOPD) i
de notificació al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (article 15
de la Llei 5/2002,de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades).

Pel que fa al sistema d’autenticació que es proposa en el text de la consulta,
no sembla que un sistema d’autenticació basat exclusivament en la posses-
sió del document nacional d’identitat, o d’una fotocòpia, sigui un mecanisme
que ofereixi suficients garanties atès que pot permetre que persones diferents
a les interessades accedeixin amb excessiva facilitat a les dades que faciliti
el caixer.

Una possible solució seria combinar l’exigència de la identificació d’un usuari
amb el DNI, amb l’element addicional d’una contrasenya. A la presentació del
DNI (que actuaria com a usuari) per a ser llegit mitjançant un escàner, s’hi
afegiria una contrasenya o PIN facilitada pel propi Ajuntament a tots aquells
ciutadans que ho sol·licitin.

Per això, i especialment si és té en compte la progressiva implantació del DNI
electrònic (R.D. 1553/2005, de 23 de desembre) com també el fet que, com
s’apunta, l’Ajuntament vulgui afegir més tràmits progressivament per ser duts
a terme a través d’aquests caixers, es recomana utilitzar mecanismes d’au-
tenticació més robusts.

D’acord amb les consideracions fetes en aquests fonaments jurídics en rela-
ció amb la consulta plantejada en relació amb la possibilitat que la possibili-
tat que de publicar les actes del Ple i de la Junta de Govern a la pàgina web
municipal pugui suposar una vulneració de la legislació de protecció de
dades personals, es fan les següents,

Conclusions

La possibilitat que les persones interessades puguin obtenir a través de mit-
jans electrònics volants d’empadronament no vulnera la normativa de protec-
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ció de dades de caràcter personal sempre que es garanteixi el compliment
de les mesures de seguretat exigibles.

Per tal de complir les mesures de seguretat exigibles, cal implantar un sis-
tema d’identificació i autenticació basat en el DNI electrònic, altres sistemes
de signatura electrònica avançada o en un sistema basat en una contrasenya
o PIN prèviament atorgat per l’Ajuntament.

L’autenticació basada exclusivament en l’escaneig del Document Nacional
d’Identitat, o d’una fotocòpia d’aquest, no es considera que ofereixi suficients
garanties des del punt de vista de la seguretat.
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LLISTA DE RESOLUCIONS DICTADES DURANT L’ANY 2008

NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ D’ARXIU
11 IP 24/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 24/07 en relació amb una denúncia per cessió de

dades personals.
12 IP 18/05 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 18/05 en relació amb una denúncia per vulneració

de l’article 4 de la LOPD.
13 IP 3/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 3/07 en relació amb una denúncia per manca de

mesures de seguretat.
14 IP 97/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 97/07 en relació amb una denúncia per tractament

de dades referent a l’article 7.3 de la LOPD.
15 IP 26/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 26/07 en relació amb una notícia publicada a la

premsa sobre possible vulneració de principis. 
16 IP 32/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 32/07 perquè no li és aplicable la LOPD atès que

no existeix tractament de dades personals.
17 IP 96/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 96/06 perquè no li és aplicable la LOPD atès que

no existeix tractament de dades personals.
18 IP 34/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 34/07 perquè no és aplicable la LOPD atès que no

existeix tractament de dades personals.
19 IP 19/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 19/07 en relació amb una denúncia per vulneració

del deure de secret de l’article 10 de la LOPD.
10 IP 22/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 22/07 en relació amb la denúncia per vulneració

del dret d’informació de l’article 5 de la LOPD.
11 IP 40/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 40/07 perquè no li és aplicable la LOPD atès que

no existeix tractament de dades personals.
12 IP 84/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 84/07 en relació amb una denúncia per manca del

dret d’informació de l’article 5 de la LOPD.
13 IP 20/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 20/07 en relació amb una denúncia per vulneració

del deure de secret o cessió de dades personals.
14 IP 06/08 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 6/08 en relació amb una denúncia per cessió de

dades personals.
15 IP 46/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 46/07 en relació amb una denúncia per cessió de

dades personals.
16 IP 32/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 32/06 en relació amb una denúncia per cessió de

dades personals.
17 IP 102/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 102/07 en relació amb una denúncia per recollida

de dades sense complir el deure d’informació, creació de fitxers sense disposició general, recollida
de dades sense consentiment, tractament de dades amb conculcació de principis, recollida de dades
de manera enganyosa o fraudulenta, tractament il·legítim de dades i no atenció al deure legal de
notificació de la inclusió de dades en un fitxer. 

18 IP 77/06 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 77/06 en relació amb una denúncia per tractament
ilicit.

4.2   Llista de les resolucions d’inspecció
i de tutela
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIÓ D’ARXIU
19 IP 88/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 88/07 en relació amb una denúncia per cessió de

dades personals.
20 IP 20/08 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 20/08 en relació amb una denúncia per vulneració

del dret d’informació de l’article 5 de la LOPD.
21 IP 60/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 60/07 respecte de les entitats situades dins

l’àmbit competencial de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i trasllat a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades de l’expedient referent a les entitats situades en el seu àmbit
competencial. 

22 IP 69/08 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 69/08 en relació amb una denúncia per vulneració
del dret d’informació de l’article 5 de la LOPD.

23 IP 39/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 39/07 en relació amb una denúncia per cessió de
dades personals.

24 IP 7/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 7/07 en relació amb una denúncia per vulneració
del deure de secret de l’article 10 de la LOPD.

25 IP 93-99/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 93-99/07 en relació amb una denúncia per
vulneració del dret d’informació de l’article 5 de la LOPD.

26 IP 90/07 Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. 90/07 en relació amb una denúncia per vulneració
de l’article 4 de la LOPD.

ACORDS D’INICI I PLECS DE CÀRRECS

11 PS 1/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu, prevista en l’article 44.3.d en relació amb
l’article 12 de la LOPD.

12 PS 2/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu, prevista en l’article 44.2.d i manca d’informació
amb relació a l’article 5 de la LOPD.

13 PS 3/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu, prevista en l’article 44.3.a en relació amb
l’article 20 de la LOPD i 44.3.d en relació amb l’article 12 de la LOPD, 44.4.c en relació amb l’article
6 i 7 de la LOPD.

14 PS 4/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu, prevista en l’article 44.3.i en relació amb
l’article 5 de la LOPD.

15 PS 5/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció molt greu de manca de deure de secret i mesures
de seguretat i inscripció de fitxers, 44.4.g, greu en relació amb l’article 10, 44.3.h i en relació amb
l’article 9, 44.3.a de la LOPD, en relació article 20 de la LOPD. 

16 PS 6/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de
càrrecs incoat per presumpta comissió d’una infracció molt greu de manca de mesures de
seguretat i infracció deure de secret, prevista en l’article 44.4.g en relació amb l’article 10 de la
LOPD.
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NÚMERO EXPEDIENT ACORDS D’INICI I PLECS DE CÀRRECS
17 PS 7/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs

incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de tractament de dades sense consentiment,
prevista en l’article 44.3.d en relació amb els articles 4 i 6 de la LOPD.

18 PS 8/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu de vulneració del principi del consentiment,
prevista en l’article 44.3.d en relació amb l’article 6 de la LOPD.

19 PS 9/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu, prevista en l’article 44.3.a en relació amb
l’article 20 i 44.2.d en relació amb l’article 5, ambdós de la LOPD.

10 PS 10/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu, prevista en l’article 44.2.d en relació amb
l’article 5 de la LOPD.

11 PS 11/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu, prevista en l’article 44.3.d en relació amb
l’article 4.2 de la LOPD.

12 PS 12/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu per vulneració de l’article 44.2.d en relació amb
l’article 5 de la LOPD.

13 PS 13/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per manca de creació d’un fitxer, prevista en
l’article 44.3.a en relació amb l’article 20 de la LOPD.

14 PS 14/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu per manca d’informació, prevista en l’article
44.2.d en relació amb l’article 5 de la LOPD.

15 PS 15/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per manca d’informació i manca de creació d’un
fitxer, prevista en l’article 44.3.a en relació amb l’article 20 de la LOPDi article 44.2.d en relació
amb l’article 5 de la LOPD.

16 PS 16/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per manca d’informació i manca de creació d’un
fitxer, prevista en l’article 44.3.a en relació amb l’article 5 de la LOPD  i l’article 44.3.d en relació
amb els articles 4.1 i 6.1 de la LOPD.

17 PS 17/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per manca de consentiment, prevista en l’article
44.3.d en relació amb l’article 6 de la LOPD.

18 PS 18/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per tractament de dades amb vulneració del
principi de qualitat, prevista en l’article 44.3.d en relació amb l’article 4.1 i 2 de la LOPD).

19 PS 19/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu per manca de dret d’informació, prevista en
l’article 44.2.d en relació amb l’article 5 de la LOPD.
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NÚMERO EXPEDIENT ACORDS D’INICI I PLECS DE CÀRRECS
20 PS 20/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs

incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu per manca de dret d’informació, prevista en
l’article 44.2.d en relació amb l’article 5 de la LOPD.

21 PS 21/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per manca de dret d’informació, prevista en
l’article 44.3.d en relació amb els articles 4.1 i 6.1 de la LOPD.

22 PS 22/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu per vulneració de l’article 44.2.d en relació amb
l’article 5 de la LOPD i de l’article 44.3.d en relació amb l’article 4 de la LOPD.

23 PS 23/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per incompliment de les mesures de seguretat,
prevista en l’article 44.3.d en relació amb l’article 9.1 de la LOPD.

24 PS 24/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per no creació ni inscripció de fitxers, prevista
en l’article 44.3.a en relació amb l’article 20 de la LOPD, i lleu, prevista en l’article 44.2.d en relació
amb l’article 5 de la LOPD.

25 PS 25/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per vulneració del deure de secret, prevista en
l’article 44.4.b en relació amb els articles 11 i 7.2 de la LOPD.

26 PS 26/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció lleu per vulneració del deure de secret, prevista en
l’article 44.2.e en relació amb l’article 10 de la LOPD.

27 PS 27/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per manca de mesures de seguretat, prevista
en l’article 44.3 en relació amb l’article 9 de la LOPD.

28 PS 28/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per incompliment de mesures correctores,
prevista en l’article 44.3.i de la LOPD.

29 PS 29/08 Acord d’inici del procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques i plec de càrrecs
incoat per presumpta comissió d’una infracció greu per comunicació de dades, no inscripció de
fitxers de l’article 44.3.a en relació amb l’article 20 de la LOPD.

RESOLUCIONS DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

11 PS 13/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per cessió de dades de caràcter personal sense consentiment,
article 44.4.b.

12 PS 14/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per manca de mesures de seguretat, article 44.3.h en relació amb
l’article 9 tots dos de la LOPD i amb els articles 8 i 15 del Reial Decret 994/1999.

13 PS 15/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció infracció lleu per recollida de dades, prevista en l’article 44.2.d de la LOPD 
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIONS DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR
14 PS 16/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara

l’existència d’una infracció lleu per recollida de dades sense proporcionar el dret d’informació,
article 44.2.d de la LOPD.

15 PS 17/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’una infracció greu per manca de creació de fitxers i manca de mesures de seguretat,
prevista en l’article 44.3.a en relació amb l’article  20 de la LOPD, i també la infracció greu, prevista
en l’article 44.3.h en relació amb l’article 9 de la LOPD

16 PS 18/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per manca d’informació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades,
prevista en l’article 44.3.i de la LOPD.

17 PS 19/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per vulneració del deure de secret, prevista en l’article 44.3.g en relació
amb l’article 10 de la LOPD).

18 PS 20/07 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu, prevista en l’article 44.2.d de la LOPD.

19 PS 1/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per un tractament de dades sense consentiment en relació amb l’accés
a les dades per compte de tercers, prevista en l’article 44.3.d en relació amb l’article 12 de la LOPD. 

10 PS 2/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per la recollida de dades sense proporcionar el dret d’informació,
prevista en l’article 44.2.d en relació amb l’article 12 de la LOPD.

11 PS 3/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu, prevista en l’article 44.3.d en relació amb l’article 12 de la LOPD.

12 PS 4/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per incompliment del deure d’informació i de trametre la documentació
requerida, prevista en l’article 44.3.i de la LOPD en relació amb l’article 5.1.g i 5.3 de la Llei 5/2002,
de 19 d’abril.

13 PS 5/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu i greu per manca deure de secret, manca mesures de seguretat,
manca d’inscripció de fitxers, prevista en l’article 44.4.g en relació amb l’article 10, 44.3.h en relació
amb l’article 9, 44.3.a en relació amb l’article 20 de la LOPD.

14 PS 6/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció molt greu per manca de mesures de seguretat i infracció del deure de secret,
prevista en l’article 44.4.g en relació amb l’article 10 de la LOPD.

15 PS 7/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per tractament de dades sense el consentiment de l’afectat, prevista en
l’article 44.3.d en relació amb l’article 4 i 6 de la LOPD.

16 PS 8/08 Resolució de procediment sancionador que declara l’existència d’infracció greu per tractament de
dades sense el consentiment de l’afectat, prevista en l’article 44.3.d en relació amb l’article 6 de la
LOPD, amb imposició d’una sanció de 60.102 euros.
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NÚMERO EXPEDIENT RESOLUCIONS DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR
17 PS 9/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara

l’existència d’infracció greu per manca de creació de fitxer, prevista en l’article 44.3.a en relació amb
l’article 20, i infracció lleu de dret d’informació, prevista en l’article 44.2.d en relació amb l’article
5 de la LOPD.

18 PS 10/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per la recollida de dades sense proporcionar el dret d’informació
(videocàmeres), prevista en l’article 44.2.d en relació amb l’article 5 de la LOPD.

19 PS 11/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per conculcació del principi de finalitat, prevista en l’article 44.3.d en
relació amb l’article 4.2 de la LOPD.

20 PS 12/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per la recollida de dades sense proporcionar el dret d’informació
(videocàmeres), prevista en l’article 44.2.d en relació amb l’article 5 de la LOPD.

21 PS 13/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu, prevista en l’article 44.3.a en relació amb l’article 20 de la LOPD.

22 PS 14/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per la recollida de dades sense proporcionar el dret d’informació
(videocàmeres), prevista en l’article 44.2.d en relació amb l’article 5 de la LOPD.

23 PS 15/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu manca creació fitxer, prevista en l’article 44.3.a en relació amb l’article
20, i infracció lleu per manca informació, prevista en l’article 44.2.d en relació amb l’article 5 de la
LOPD.

24 PS 16/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció lleu per la recollida de dades sense proporcionar el dret d’informació i manca
de creació del fitxer, prevista en l’article 44.2.d en relació amb l’article 5 de la LOPD.

25 PS 17/08 Resolució de procediment sancionador d’infracció d’administracions públiques que declara
l’existència d’infracció greu per tractament de dades sense el consentiment de l’afectat, prevista en
l’article 44.3.d en relació amb l’article 6 de la LOPD.

PROCEDIMENTS DE TUTELA DE DRETS

11 PT 11/07 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés de dades personals.
12 PT 13/07 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició de cancel·lació de dades

personals.
13 PT 15/07 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició de cancel·lació de dades

personals.
14 PT 16/07 Resolució desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la resolució del procediment de

tutela de drets núm. 1/07.
15 PT 17/07 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició de cancel·lació i

oposició de dades personals.
16 PT 1/08 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició d’accés de dades

personals.

Llista de les resolucions d’inspecció i de tutela

503

Agència Catalana de Protecció de Dades Memòria 2008



NÚMERO EXPEDIENT PROCEDIMENTS DE TUTELA DE DRETS
17 PT 2/08 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés de dades personals.
18 PT 3/08 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés de dades personals.
19 PT 4/08 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés de dades personals.
10 PT 5/08 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició d’oposició de dades

personals.
11 PT 6/08 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició d’accés de dades personals.
12 PT 7/08 Resolució de procediment de tutela de drets d’arxiu per desistiment de la petició de rectificació de

dades personals.
13 PT 8/08 Resolució de procediment de tutela de drets estimatòria de la petició de cancel·lació de dades

personals.
14 PT 9/08 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició de cancel·lació

de dades personals.
15 PT 10/08 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició de cancel·lació

de dades personals.
16 PT 11/08 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició de cancel·lació

de dades personals.
17 PT 12/08 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició de rectificació de dades

personals.
18 PT 13/08 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició d’accés i

cancel·lació de dades personals.
19 PT 14/08 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició de cancel·lació

de dades personals.
20 PT 15/08 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició de cancel·lació de dades

personals.
21 PT 16/08 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició de cancel·lació

de dades personals.
22 PT 17/08 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició d’accés de dades

personals.
23 PT 18/08 Resolució de procediment de tutela de drets parcialment estimatòria de la petició de cancel·lació

de dades personals.
24 PT 19/08 Resolució de procediment de tutela de drets desestimatòria de la petició d’accés de dades

personals.

IP Informació prèvia.
PS Procediment sancionador.
PT Procediment de tutela.
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Honorable Senyora Presidenta de la Comissió, Honorables i il·lustres Senyo-
res i Senyors Diputats:

Compareixo davant d’aquesta Comissió del Parlament, en compliment del
que estableixen els articles 6.2 i 13.5 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de cre-
ació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, per donar compte de les
seves actuacions.

La Memòria que presento va ser aprovada pel Consell Assessor de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades en la sessió de 3 de juny de 2008, memòria
que recull les principals activitats dutes a terme per la institució que represento.

Vull fer una referència a aquestes accions, però sobretot vull posar de mani-
fest els canvis i reptes que s’han produït en l’àmbit de la protecció de dades
personals.

En els últims anys, els desenvolupaments de les tecnologies de la informa-
ció han plantejat moltes qüestions sobre el seu impacte en la protecció de
dades personals.

Urgeix aclarir si tot el que és tecnològicament possible és al mateix temps
èticament admissible, socialment acceptable i jurídicament legítim, en una
societat democràtica.

Internet ha reelaborat les regles del que és públic i del que és privat, i ha creat
la il·lusió de privacitat en un àmbit que, de fet, és transparent com una pei-
xera.

La majoria de ciutadans i ciutadanes no saben fins a quin punt les seves
vides són transparents i vulnerables davant les noves tecnologies i els instru-
ments de vigilància.

Molt sovint, les persones no som tampoc conscients que la manca de pro-
tecció de les nostres dades personals afecta altres drets com, per exemple,
la presumpció d’innocència, el dret de reunió, el dret d’associació o la lliber-
tat d’expressió

Aixi, l’any passat vam tractar qüestions referides a la seguretat amb relació
al dret a la protecció de dades. Concretament es van analitzar les limitacions

4.3   Discurs de la compareixença 
de la directora davant el Parlament 
de Catalunya
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que la ciutadania està disposada a acceptar en favor de la seguretat. Va ser
arran d’un curs d’estiu organitzat amb la Universitat de Barcelona i també en
ocasió del passat Dia Europeu de Protecció de Dades, que és el 28 de gener,
avui, senyors diputats. La data del Conveni 108, el 28 de gener de 1981.
Aquesta celebració es una iniciativa del Consell d’Europa, amb el suport de
la Comissió Europea, que s’ha estès als EUA, al Canadà i a Austràlia. És el
dia més adequat perquè el nostre Parlament conegui les activitats de protec-
ció de dades personals a Catalunya.

La videovigilància, per exemple, contribueix al control social dels ciutadans
i ciutadanes, a la seva classificació i a la presa de decisions en funció dels
perfils individuals.

Potser la ciutadania accepta com a inevitables els límits en favor de la segu-
retat i no té consciència d’aquest dret i no entén que del que es tracta és de
reconèixer que, com tots els drets, no és un dret absolut i s’ha de ponderar
amb altres valors com l’accés a la informació o aquesta seguretat.

Perquè la videoprotecció és possible. És per això que l’Agència Catalana de
Protecció de Dades ha elaborat un Projecte d’instrucció sobre el tractament
de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància. La
imatge i la veu constitueixen dades de caràcter personal. L’absència de pre-
visions específiques fa necessari un instrument que, com aquesta instrucció,
aclareixi el marc jurídic aplicable per aportar seguretat jurídica. A més, en
aquest supòsit, es poden afectar altres drets, com la llibertat de circulació, el
dret a la no-discriminació i, en definitiva, la mateixa dignitat humana.

La videovigilància només es pot considerar constitucionalment legítima si
resulta proporcionada. Ha de ser necessària, idònia, i no s’ha de poder asso-
lir la mateixa finalitat per mtijà de mesures menys intrusives.

La Instrucció posa un èmfasi especial en el dret de les persones a ser infor-
mades de l’existència d’aquests sistemes de videovigilància, cosa que inclou,
si és el cas, informar del fet que també s’està gravant la veu.

Des de l’Agència hem comprovat que, la majoria de vegades, d’allò que es
queixen els ciutadans i ciutadanes no és que hi hagi càmeres de videovigilan-
cia, sinó que no els han informat d’aquest fet ni dels drets que els emparen.

Discurs de la compareixença de la directora davant...
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Aquest últim any, l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha constatat que
ha augmentat, en general, el grau de coneixement del dret, i que les consul-
tes ateses pel Servei d’Atenció al Públic, a dia d’avui i des de la creació de
l’Agència, arriben a més de 12.000, amb un increment constant del ritme i
amb una complexitat més gran.

També, s’han incrementat les inscripcions dels fitxers, principalment dels ens
locals i, concretament, dels de Girona i de Lleida.

I s’ha duplicat el nombre d’entitats (52) que han sol·licitat el servei de consul-
toria amb relació a l’adequació a la normativa de protecció de dades

Quant a les consultes ateses per l’Assessoria Jurídica, un 67% han estat for-
mulades per l’Administració local i un 20% per la Generalitat. Les consultes
han consistit, essencialment, en supòsits de tractament de dades personals
en l’àmbit de la salut, en l’exercici del dret d’accés, usos del padró munici-
pal i difusió d’imatges i d’informació.

Cal destacar que el 2007 hi ha hagut un increment significatiu (més d’un
100%) en l’emissió d’informes sobre disposicions de caràcter general.

Insistim que, tot i que la matèria tractada en diversos projectes normatius apa-
rentment no incideix en l’àmbit de la protecció de dades personals, aquests
projectes incorporen afectacions al dret que han de ser valorades per tal d’a-
plicar correctament la legislació sobre protecció de dades personals.

Així, l’Agència Catalana de Protecció de Dades treballa en el desenvolupament
de tècniques per avaluar l’impacte en la privacitat (les anomenades PIA) com
una perspectiva nova, fruit dels contactes amb autoritats estrangeres i amb un
caràcter diferencial respecte d’altres agències de l‘Estat espanyol. Es tracta
d’una metodologia útil per garantir que, des de l’inici d’un nou programa o ser-
vei, aquest es dissenyarà o es construirà respectant els principis de privacitat.

Aquest model català de protecció de dades vol donar rellevància a les actua-
cions preventives que eviten la vulneració del dret, per tal que no calgui inten-
tar restaurar-lo una vegada vulnerat (cosa que no sempre es pot fer). En
aquest àmbit, d’altra banda, ens podem apropar de manera paral·lela a la ciu-
tadania i a les entitats que tracten les seves dades.
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En aquest marc d’actuacions preventives s’han preparat i s’han iniciat els
plans d’auditoria i, en aquesta primera edició, s’han centrat en la verificació
del compliment de l’article 5 de la LOPD, que regula el principi d’informació,
un dels elements clau per a la garantia d’un dret que es basa en la possibi-
litat de controlar el que els altres fan amb les dades personals. Aquesta infor-
mació l’han de facilitar els responsables del tractament en el moment de la
recollida de les dades. L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha ava-
luat, a partir d’una mostra delimitada amb tècniques estadístiques, el grau de
compliment de la normativa i les mesures que cal adoptar per tal d’esmenar
les deficiències detectades. Aquestes actuacions han permès la designació
d’interlocutors a les entitats auditades i es preveu que generaran sinergies
positives.

La prevenció inclou, d’una manera especial, la difusió del dret a la protecció
de dades personals. L’Agència Catalana ha augmentat els seus esforços per
fer conèixer el dret mitjançant cursos, conferències, seminaris i jornades ober-
tes a tots els ciutadans i ciutadanes, i la creació d’un programa d’ajuts a pro-
fessorat universitari que té com a objectiu la incorporació progressiva de la
matèria de protecció de dades personals en les universitats catalanes.

Pel que fa a l’àmbit educatiu d’escoles i d’instituts, el 14 de gener vam pre-
sentar, juntament amb el Departament d’Educació, uns manuals bàsics que
han de permetre als infants i adolescents conèixer els riscos als quals s’en-
fronten quan fan servir les noves tecnologies, i especialment quan pengen
les seves dades personals o les dels seus familiars i amics a les xarxes
socials.

Com més d’hora siguin conscients d’aquest dret, millor es podran protegir.
Aquestes guies contribueixen que els pares siguin també conscients que els
perfils dels seus fills i filles són visibles, circulen per Internet i que el 40% dels
nois i noies de 12 a 14 anys enquestats reben publicitat no desitjada. Molts
pares creuen que l’ordinador és com la televisió, pero, de fet, és com obrir la
porta de casa perquè surtin a jugar sense cap indicació.

Amb aquesta funció de prevenció, es completen les funcions que porten a
terme les autoritats de protecció de dades, funcions mediadores, formado-
res i controladores.
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Des de la perspectiva de les actuacions reactives, continua augmentant el
volum d’expedients sancionadors correlativament a l’augment del nombre de
denúncies i reclamacions. Els ciutadans i ciutadanes han passat de només
consultar a denunciar (el 80% de les persones denunciants són particulars).
Han començat, doncs, a exercir el seu dret a l’autodeterminació informativa.

Els procediments d’infraccions iniciats l’any 2007 corresponen un 55% als
ajuntaments i un 25% a la Generalitat; essencialment per manca de clàusula
informativa (35%), seguida per la manca de mesures de seguretat (20%) i la
cessió de dades (20%). La majoria d’expedients d’inspecció iniciats són, per
tant, per manca d’informació, manca de consentiment o manca de seguretat
(el 2008, dos terços continuen sent ens locals)

Entre els grans temes que s’han tractat durant l’any, cal mencionar els treballs
en els àmbits de salut (història clínica compartida), en l’administració local
(accés a la informació) i, de manera destacada, en allò que afecta el tracta-
ment de dades captades per mitjà de càmeres de videovigilància, cosa que,
com hem indicat, ha aconsellat l’elaboració d’una instrucció.

En concret i dins de l’àmbit de salut, voldria esmentar que l’anàlisi que s’ha
fet en referència a la informatització de les històries clíniques ens fa pensar
que apareixeran nous riscos per al dret a la protecció de dades i que caldrà
treballar en la definició de noves garanties o, com a mínim, que caldrà repen-
sar si les que actualment existeixen continuen sent efectives. No podem obli-
dar que l’acceptació de les històries mèdiques electròniques (HME) per part
de la ciutadania dependrà de la seva confiança en la confidencialitat del sis-
tema. Cal limitar-se a les dades adequades, pertinents i no excessives. I la
persona afectada ha de saber qui ha tingut accés a les seves dades. És lògic
pensar que la tranquil·litzaria una llista de les persones o institucions que han
accedit al seu expedient, així com el control de l’accés a dades especialment
sensibles.

Una altra qüestió que l’any 2007 va ser objecte de consultes i denúncies fa
referència als problemes derivats de la difusió d’informació a les pàgines web
de les administracions públiques. Aquest fet ha confluït en l’aprovació de la
Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i amb la Llei
2/2007 del Diari Oficial de la Generalitat, que ha convertit l’edició digital del
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DOGC en l’única versió amb caràcter oficial. En aquest sentit, l’Agència ha
emès una recomanació que vol servir d’instrument interpretatiu dels aspec-
tes més problemàtics a partir de l’experiència de l’Agència i, especialment,
en la publicació de dades a través dels diaris oficials electrònics. Es tracta,
doncs, de donar pautes d’actuació en la difusió d’informació.

En la meva compareixença de l’any passat ja posava de manifest que la legis-
lació en matèria de protecció de dades havia fet un important salt qualitatiu
a Catalunya. S’ha modificat el bloc de constitucionalitat amb l’entrada en vigor
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, del qual l’article 31 recull el dret a la
protecció de dades personals i l’article 156 aclareix i amplia les competèn-
cies de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. També es preveuen can-
vis estructurals amb la designació parlamentària de la direcció de l’Agència
i canvis formals pel que fa a la denominació de la institució.

Aquest fet ha motivat que l’Agència Catalana de Protecció de Dades hagi
mantingut contactes amb experts i hagi creat grups de treball dedicats a l’es-
tudi d’aquestes qüestions. Actualment, l’esborrany de la nova legislació, des-
prés d’haver estat debatut en el si del Consell Assessor de l’Agència, és en
mans del Govern i és d’esperar que, aquest any, senyores i senyors diputats,
tindran l’oportunitat de debatre aquesta iniciativa, amb la qual cosa s’acom-
plirà el desenvolupament estatutari.

En aquest sentit, creiem que és un avenç incorporar a la norma catalana l’ac-
cés a la informació pública, com l’altra cara de la moneda de la protecció de
dades. Es fa evident que la regulació del dret d’accés a la informació del sec-
tor públic està mancada d’una regulació expressa i de conjunt en l’ordena-
ment jurídic català i espanyol, a diferència d’altres ordenaments europeus i
d’arreu del món.

Potser l’Estatut d’autonomia de Catalunya va perdre l’ocasió de recollir
expressament el dret d’accés a la informació reconegut en l’article 105 de la
Constitució espanyola. Però, la incorporació de l’accés a la informacio a la
nova llei catalana introduiria un element innovador i diferencial respecte de
les altres autoritats en el territori espanyol, tenint en compte que, dins del
marc de les seves funcions, l’Agència Catalana de Protecció de Dades s’ha
vist moltes vegades obligada a conciliar el dret a la protecció de les dades
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personals i l’accés a la documentació pública; casos que hem resolt d’acord
amb el judici de proporcionalitat, la ponderació del dany i el balanç de l’inte-
rès públic.

Respecte del nou RLOPD, ja vam destacar l’efectivitat de les gestions porta-
des a terme per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el seu procés
d’elaboració, pel que fa a l’adequació al nou bloc de constitucionalitat. Així, vam
aconseguir que es recollís la nostra proposta d’una única notificació de fitxers
i tractaments al Registre de Protecció de Dades de Catalunya i no una doble
notificació. Encara que no es van atendre altres propostes de l’Agència cata-
lana pel que fa a aprofitar la seva proximitat als ciutadans i ciutadanes, no hi
ha dubte que assolirem en la nova llei catalana l’àmbit competencial estatutari.

Amb la finalitat d’aclarir l’abast competencial estatutari català a les altres
agències del Estat espanyol, l’Agència Catalana de Protecció de Dades diri-
geix el grup de coordinació jurídica de les autoritats de protecció de dades.

En efecte, la coordinació entre aquestes autoritats s’ha formalitzat en grups
de treball entre les diferents àrees amb l’objectiu d’intercanviar informació i
aproximar criteris d’actuació i, a través de sessions dutes a terme presencial-
ment o a través de videoconferència, han estat objecte d’anàlisi qüestions
diverses: competències sancionadores en matèria de videovigilància, histò-
ria clínica electrònica, ús de les empremtes digitals, naturalesa pública o pri-
vada de diferents tipus d’entitats o el canvi en la manera de relacionar-se la
ciutadania amb els poders públics que suposa l’Administració electrònica.

S’ha potenciat la participació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
en tots els àmbits i en les conferències europees i internacionals on s’inter-
canvien informacions i opinions en assumptes comuns. L’exercici de les nos-
tres competències requereix desenvolupar activitats de caràcter internacio-
nal, sobretot en els debats doctrinals i a l’hora de compartir experiències.
Com ja reconeixia el 1994 el Tribunal Constitucional, per exercir correctament
les seves funcions, Catalunya ha de desenvolupar determinades activitats
fora del seu territori .

És en aquest sentit que l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha conti-
nuat la projecció exterior amb el seu projecte de protecció de dades d’estats
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plurinacionals i federals. Concretament, a petició de la comissària canadenca
de la vida privada, es va organitzar una sessió de treball en el marc de la 29a
Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades, a Montreal, on
es van estudiar els mecanismes de cooperació dins d’estats federals i pluri-
nacionals. En aquesta sessió, es va constituir un grup de treball per anar ana-
litzant els problemes que sorgeixen en la delimitació de les actuacions que
han de portar a terme les autoritats de control. Es va aprovar una declaració
en què els presents manifestaven la seva intenció d’explorar noves maneres
de compartir informació entre aquestes autoritats de control més properes a
la ciutadania. Aquest projecte, liderat per l’Agència catalana, es tractarà en
la propera trobada, que se celebrarà a Berlín els dies 19-20 de març, a peti-
ció de les autoritats dels landers alemanys i de Suïssa.

Des del 2006 fins ara, aquest projecte referit als estats plurinacionals i fede-
rals, en el qual diferents autoritats de control comparteixen competències en
protecció de dades, ha anat emmarcant jornades i conferències sobre temes
d’interès comú, com ara la investigació biomèdica, l’estructura que ha de
garantir més la independència d’aquestes autoritats o els problemes que
planteja la seguretat pública. Algunes d’aquestes jornades han tingut lloc en
aquest Parlament.

Però voldria destacar un fet recent i importantíssim: el 12 de gener passat
aquest Parlament de Catalunya va acollir una jornada de treball per redactar
les bases dels estàndards internacionals de privacitat que es presentaran a
la 31a Conferència Internacional de Protecció de Dades, que tindrà lloc al
novembre del 2009, organitzada per l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.

Tal com es va concloure en la Conferència Internacional de Strasbourg el pas-
sat mes d’octubre, l’absència de garanties en molts estats perjudica els inter-
canvis de dades personals i la posada en marxa d’una protecció de dades
efectiva i global.

La trobada fou inaugurada pel president del Parlament, amb la presència no
sols de les agències de la resta de l’Estat, sinó també de més de vint autori-
tats internacionals més, així com d’experts i empreses, com ara Google, Mi-
crosoft, Oracle, Accenture.
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L’objectiu era arribar a un consens com més ampli millor pel que fa a la garan-
tia de la privacitat, que ha de servir per al desenvolupament d’un instrument
legal, universal i vinculant.

En aquest consens, respectat arreu del món, al meu parer, s’hi han de tenir
en compte tant els drets de la ciutadania pel que fa al control de les seves
dades, com les necessitats del mercat. Però si del que es tracta només és
de crear uns mínims que tan sols tinguin en compte les expectatives de la
ciutadania, com a consumidora, això ens pot portar a establir uns estàndards
inferiors a allò que seria desitjable, atès que som davant d’un dret que la ciu-
tadania no coneix suficientment.

Aquesta jornada en aquest Parlament ha contribuït a aprofundir més, si calia,
la visibilitat arreu del món de l’Agència Catalana de Protecció de Dades; pre-
sència activa que vull destacar per la seva importància i pel prestigi que ha
adquirit Catalunya en aquest àmbit.

Hi ha hagut canvis i progressos en el si de la institució. Els canvis no han estat
només quantitatius sinó també qualitatius, amb les noves competències esta-
tutàries en el sector privat amb funcions públiques. Com he indicat abans,
s’ha treballat en nous procediments i noves estructures, que s’han introduït
en la nova regulació com a desenvolupament de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya en matèria de protecció de dades personals. Sempre tenint en
compte les legislacions més modernes en la constant adaptació a les noves
tecnologies.

Per concloure, senyores i senyors diputats, només voldria fer les reflexions
següents:

Si la informació és un dels béns més valorats de qualsevol organisme, com
s’ha de gestionar i assegurar? Com que la informació és molt diversa i com-
plexa i les tecnologies canvien tan ràpidament, és un repte desenvolupar pro-
grames de gestió de la informació que garanteixin la privacitat. Quin nivell de
risc s’està disposat a acceptar o tolerar i en quina mesura s’està disposat a
invertir en la protecció de dades i en la seguretat de la informació?

Cal donar confiança a la ciutadania que les seves dades personals estan
segures. Per generar aquesta confiança, és important que els ajuntaments,
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les universitats, els departaments i altres organismes facin efectiu el dret d’in-
formació quan recullen informació personal. Cal que els ciutadans i ciutada-
nes siguin conscients dels tractaments que es porten a terme amb les seves
dades personals. Conscients, a més a més, que no és només un dret indivi-
dual, de controlar la informació sobre un mateix, sinó un dret objectiu, un valor
social, que condiciona com es relacionen les persones.

Consciència i confiança de la ciutadania amb relació a la informació perso-
nal que se’n té i que és en mans dels organismes públics o privats. Per tant,
aquests estan obligats a oferir transparència i seguretat.

No puc deixar tampoc de dir (i agrair) que diverses actuacions portades a
terme per l’Agència en àmbits com ara la formació en matèria de protecció
de dades a tot el territori de Catalunya o a sector concrets, com el dels sín-
dics municipals i universitaris, o el reforç a les actuacions de tipus preventiu
van venir impulsades pel diàleg que es va generar l’any passat dins d’a-
questa comissió.

Per acabar, cal dir que l’Agència Catalana de Protecció de Dades treballa de
manera activa en l’elaboració d’un model català de protecció de dades que
permeti garantir el dret de manera preventiva, amb la seva difusió i en el
moment del disseny de les polítiques públiques, sense oblidar la realitat de
la societat en què vivim, en la qual les innovacions tecnològiques modifiquen
la manera d’entendre les relacions entre les persones i, per tant, la manera
d’entendre els drets, entre els quals hi ha el dret a la protecció de dades per-
sonals.

Esther Mitjans
Directora
Agència Catalana de Protecció de Dades
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