LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN LES CIUTATS
INTEL·LIGENTS (“SMART CITIES”)
-Documents jurídics-

(Actualitzat a febrer de 2013)

_____________________________________________________________________

1) NORMATIVA:

Consell d’Europa:
Convenció per a la protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de
dades de caràcter personal. Estrasburg, 28.1.1981 (BOE núm. 274, de 15.11.1985).

Unió Europea:
Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995,
relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (DOCE L 281, de 23.11.1995),
Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002,
relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector
de les comunicacions electròniques (DOCE L 201, de 31.7.2002).
Directiva 2009/73/CE, sobre normes comuns per al mercat interior del gas natural,
(DOUE L 211, de 14.8.2009).
Directiva 2009/72/CE, sobre normes comuns per al mercat interior de l’electricitat
(DOUE L 211, de 14.8.2009).
Projecte de Directiva sobre eficiència energètica i de derogació de les Directives
2004/8/CE i 2006/32/CE. COM (2011) 370 final.
Projecte de Directiva de modificació de la Directiva 2003/98/CE relativa a la
reutilització de la informació del sector públic. COM (2011) 877 final.
Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de
les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de les dades (Reglament General de Protecció de Dades) COM (2012) 11
final.

1

Espanya:
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(BOE núm. 298, de 14.12.1999) i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (BOE núm. 17, de 19.1.2008).
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE
núm. 150, de 23.6.2007).
Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic
(BOE 276, de 17.11.2007).
Projecte de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern -en
tramitació- (BOCCGG Serie A, núm. 19-1, de 7.9.2012).

Catalunya:
Llei 32/20010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (DOGC
núm. 5731, de 8.10.2010).
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya (DOGC núm. 5687, de 6.8.2010).
Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància (DOGC núm. 5322, de 19.2.2009).

2) INFORMES:

Grup de Treball de l’Article 29:
Dictamen 8/2001, sobre el tractament de dades en el context laboral (13.9.2001).

Dictamen 5/2005 sobre ús de dades de localització per a prestar serveis amb valor
afegit (25.11.2005).
Document sobre les conseqüències per a la intimitat en la iniciativa eCall (26.9.2006).
Document: “The Future of Privacy. Joint contribution to the Consultation of the
European Commission on the legal framework for the fundamental right to protection of
personal data” (1.12.2009).
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Dictamen 9/2011, relatiu a la proposta revisada de la Indústria per a un marc
d’avaluació de l’impacte sobre la protecció de dades i la intimitat en les aplicacions
basades en RFID. (11.2.2001).
Dictamen 12/2011, sobre medició intel·ligent (4.4.2011).
Dictamen 13/2011 sobre serveis de geolocalització als dispositius mòbils intel·ligents.
(16.5.2011).
Dictamen 15/2011, sobre la definició del consentiment (13.7.2011).
Dictamen 5/2012 sobre “Cloud Computing” (1.7.2012).

Supervisor Europeu de Protecció de Dades:
Carta del SEPD al Comissari per l’Energia de la Comissió Europea: “Proposal for a
Directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency and
repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC” (21.10.2011).
Opinion on the 'Open-Data Package' of the European Commission including a
Proposal for a Directive amending Directive 2003/98/EC on re-use of public sector
information (PSI), a Communication on Open Data and Commission Decision
2011/833/EU on the reuse of Commission documents (18.4.2012)
Dictamen sobre el Projecte de Directiva de modificació de la Directiva 2003/98/CE,
relativa a la reutilització de la informació del sector públic (18.4.2012).
Dictamen de 8.6.2012, sobre la Recomanació de la Comissió Europea de 9.3.2012,
relativa als preparatius de desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent
(8.6.2012).

Grup de Berlín:
Posició comú: "Online profiles on the Internet" (maig 2000).
Posició comú sobre: "Privacy and location information in mobile communications
services" (novembre 2004).
Document de treball: "E.Ticketing in public transport" (setembre 2007).
Memorandum de Sofia: "Report and guidance on road pricing" (març 2009).
Carta de Granada sobre privacitat en el món digital (abril 2010).
Document de treball: "Privacy by design and smart metering: Minimize personal
information to maintain privacy"1 (setembre 2011).
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Document de treball: "Event data recorders (EDR) on vehicles. Privacy and data
protection issues for governments and manufacturers" (Abril 2011).

Altres
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (DOUE C 191, de 29.6.2012), sobre
el Projecte de Directiva de modificació de la Directiva 2003/98/CE, relativa a la
reutilització de la informació del sector públic.

3) ALTRES DOCUMENTS:

Consell d’Europa:
Recomanació CM/Rec(2010)13 del Comitè de Ministres als Estats membres sobre la
protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de dades de caràcter
personal en el context de la creació de perfils (23.11.2010)

Unió Europea:

Decisió núm. 1982/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L 412, de
30.12.2006).
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i el Consell “sobre el foment de la
protecció de dades mitjançant les tecnologies de protecció del dret a la intimitat (PET)”:
(COM (2007) 228 final, de 2.5.2007).
Recomanació de la Comissió de 12 de maig de 2009, sobre l’aplicació dels principis
relatius a la protecció de dades i la intimitat en les aplicacions basades en identificació
per radiofreqüència (RFID). (DOUE L/122, de 16.5.2009).
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i
Social Europeu i al Comitè de les Regions “Internet dels objectes. Un pla d’acció per a
Europa”, (COM (2009) 278 final, de 18.6.2009).
Comunicació de la Comissió Europea "E-Call: el momento de implantarlo". (COM
(2009)434 final, de 21.8.2009).
Comunicació de la Comissió Europea (...) sobre la Inversió en el desenvolupament de
tecnologies amb baixa emissió de carboni (Pla EETE). (COM (2009) 519 final, de
7.10.2009).
Comunicació de la Comissió Europea “Europa 2020. Una estratègia per a un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador”. (COM (2010)2020, de 3.3.2010)
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Resolució del Parlament Europeu de 15.6.2010, sobre la Internet de los Objetos,
DOUE C/236, de 12.8.2011.
Recomanació de la Comissió Europea, relativa al servei eCall a escala de la UE en les
xarxes de comunicació electrònica per a la transmissió de trucades d’urgència des
d’un vehicle, basat en el núm. 112 (“trucada eCall”). (DOUE L/303, de 22.11.2011).
Comunicació de la Comissió Europea (...) sobre “Energia 2020. Estratègia per a una
energia competitiva, sostenible i segura” (COM (2010) 639 final, de 14.1.2011)
Resolució del Parlament Europeu, de 15 de juny de 2010, sobre la Internet dels
Objectes (DOUE C236 E/24, de 12.8.2011).

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu (...) “Datos abiertos. Un motor para
la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente” (COM (2011) 882 final).
Comunicació de la Comissió al Parlament, el Consell (...) sobre “Redes inteligentes: de
la innovación a la implantación”. (COM (2012) 202 final, de 12.4.2011).
Recomanació de la Comissió Europea de 9 de març de 2012 relativa als preparatius
de desplegament dels sistemes de comptador intel·ligent. (DOUE L/73, de 13.3.2012)
Comunicació de la Comissió “Smart Cities and Communities – European Innovation
Partnership”. (C (2012) 4701, final, de 10.7.2012).

Catalunya:
Recomanació 1/2010, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre
l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector
públic a Catalunya.

Jurisprudència:
Sentència 292/2000, de 30 de novembre de 2000 del Tribunal Constitucional. Recurs
d’inconstitucionalitat respecte els arts. 21.1 i 24.1 i 2 de la LOPD.

Altres:
Recomanacions sobre comptadors intel·ligents 24 .1.2013. Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
Délibération nº 2012-404, de 15.11.2012, en relació amb comptadors intel·ligents
(Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Carta d’Aalborg, aprovada a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles sostenibles
(maig de 1994), sota el patrocini de la Comissió Europea.
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“Uruguay Declaration on profiling”, 34ª Conferència Int. d’Autoritats de Protecció de
dades i Privacitat (26.20.2012)
“Privacy by Design Resolution”, 32ª Conferència Int. d’Autoritats de Protecció de
Dades i Privacitat (27-29.10.2010)
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