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1. Presentació
El 18 de juliol de 2012, el Parlament de Catalunya em va nomenar directora de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta és la primera ocasió en què s’ha
produït la designació parlamentària d’aquesta institució en els termes regulats a la
Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Amb
aquest procediment de designació parlamentària, que es diferencia del de la resta
d’agències de protecció de dades de l’Estat espanyol, es reforça una de les
principals característiques de les autoritats de control: la independència.
La meva carrera professional ha estat vinculada, en diferents moments, a l’àmbit de la
protecció de dades. Vaig participar de forma directa en la redacció del Pacte per a la
promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions
públiques catalanes, que podríem considerar com l’embrió del model català de
protecció de dades. També vaig participar en els treballs preparatoris de la llei que
va crear l’Agència Catalana de Protecció de Dades, l’any 2002, i posteriorment en la
creació efectiva de l’Agència. Tot i això, he de manifestar que aquests darrers mesos
al capdavant de la institució m’han fet mirar amb una perspectiva renovada la manera
d’entendre el dret a la protecció de dades personals.
Com vaig manifestar en ser nomenada, vaig assumir la Direcció de l’Autoritat amb
gran il·lusió i com un gran repte personal, una nova forma de treballar per a la
ciutadania. Voldria que els meus anys com a directora estiguessin marcats per un
apropament efectiu a les institucions del nostre àmbit competencial, per garantir el
dret des d’una de les òptiques més importants que podem impulsar: la de
conscienciar de la importància d’aquest dret i, en conseqüència, evitar que es vulneri.
Això, naturalment, sense deixar d’esmerçar esforços en altres funcions com el control
i l’aplicació de la normativa.
En aquesta breu presentació, els faré esment de les actuacions que cal ressaltar
durant l’any 2012.
En primer lloc, és important tenir present que l’aplicació de les normes, que han de
regular les actuacions tant d’entitats públiques com privades, serà més efectiva si en
preparar-les s’ha tingut en compte la protecció de dades. En aquest sentit, tot i que al
llarg de l’any 2012 no se’ns ha demanat informe en relació amb cap projecte de llei,
l’Autoritat sí que ha participat en la tramitació del projecte de Llei de consultes
populars no referendàries, mitjançant la compareixença de l’anterior directora de
l’Autoritat en el si de la comissió parlamentària responsable de la tramitació del
projecte. La importància d’aquesta funció radica en la necessitat que, per fer efectiu
el dret, les normes que regulen les actuacions que comporten tractaments de dades
ja integrin els aspectes vinculats a la garantia del dret. Aquesta és una funció que cal
potenciar amb fermesa.
Si, quan s’aproven les normes, la perspectiva de la protecció de dades s’ha
incorporat al procés d’elaboració, la implementació de projectes, programes i
qualsevol acció relativa al desenvolupament de les competències serà molt més
senzilla. Davant d’un dubte, les entitats es poden adreçar a l’Autoritat per resoldre’l
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de diferents formes. Poden plantejar una consulta formal, que donarà lloc a un
dictamen que hi doni resposta. L’any 2012, per exemple, s’han fet diverses consultes
en relació amb l’exercici del dret d’accés a la informació per part de regidors,
empreses i ciutadans. En aquests casos, s’ha fet la ponderació d’aquest dret amb la
protecció de dades personals i en relació amb la legitimació per a les comunicacions
de dades. D’altra banda, l’Autoritat ofereix un servei de consultoria, que dóna suport a
organismes i entitats del sector públic català en el desenvolupament de projectes i en
la implementació de mesures relacionades amb el tractament de dades personals,
així com en els processos de notificació de fitxers, en gran nombre de les entitats
locals, a fi de simplificar i clarificar la tramesa de les sol·licituds.
L’Autoritat també ofereix un servei d’atenció al públic que permet al conjunt de la
ciutadania resoldre, de manera ràpida, els seus dubtes respecte del dret a la
protecció de dades personals o, simplement, sol·licitar-ne informació.
També en l’àmbit preventiu vull fer especial menció dels plans d’auditoria, que no
solament permeten detectar i corregir situacions d’incompliment respecte dels
aspectes auditats sinó que, en nombroses ocasions, serveixen d’estímul a les
organitzacions per iniciar un procés intern d’avaluació del compliment de la normativa
de protecció de dades. L’any 2012 s’ha continuat amb l’execució del segon pla
d’auditoria, centrat en l’anàlisi del compliment de dues mesures de seguretat: la
figura del responsable de seguretat i la gestió i el registre d’incidències.
En el desenvolupament de la funció de control, l’Autoritat ha constatat un augment de
les denúncies vinculades al tractament de dades a Internet. És remarcable el fet que
una quarta part dels procediments sancionadors resolts vinculats a Internet afecta
l’àmbit escolar, qüestió que evidencia la necessitat de donar un suport especial al
sector educatiu en el compliment de la normativa de protecció de dades en l’àmbit de
les noves tecnologies.
Quant a la tutela de drets, gairebé la meitat de les reclamacions es refereixen al dret
d’accés i, entre aquestes, les més nombroses són sobre la història clínica.
Fet aquest petit repàs, si adreço la mirada cap al futur, la meva voluntat és que
l’Autoritat es consolidi com el màxim referent en protecció de dades a Catalunya i que
la privacitat sigui un dret efectiu que millori la qualitat de vida dels ciutadans.
El concepte de privacitat és en ple procés de canvi. A Europa, s’està debatent el
projecte de Reglament europeu de protecció de dades, que canviarà la perspectiva
del que fins ara entenem per privacitat (l’APDCAT ha tingut ocasió de fer una primera
anàlisi del document). La societat està canviant, no únicament a causa dels
esdeveniment socials, polítics i econòmics sinó també, i crec que de forma molt
especial, pels esdeveniments tecnològics que varien la nostra manera d’entendre el
món. Esdeveniments tecnològics que van lligats, indefectiblement, a la privacitat. Les
dades personals, i el seu tractament mitjançant eines informàtiques cada cop més
potents, s’estan convertint en motor econòmic. Si parlem de computació en núvol,
tant empresarial com personal, i si parlem de big data, de la Internet de les coses, és
a dir, de les tendències tecnològiques per als propers anys, hem de parlar-ne de
forma integrada amb la privacitat, ja que les dades en són el fonament.
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I, en tot aquest conjunt de noves realitats, les autoritats de protecció de dades han de
tenir un paper principal per encetar un diàleg entre tots els agents. Aquest diàleg ens
permetrà obrir camins de col·laboració adreçats a millorar la garantia del dret a la
protecció de dades i, alhora, augmentarà l’eficiència de les institucions quan utilitzen
les noves tecnologies en la gestió de la informació. També n’augmentarà la
transparència, ja que el ciutadà té dret a saber com es tractaran les seves dades
personals.
El projecte de Reglament europeu de protecció de dades vol introduir una nova idea
de privacitat: una privacitat integrada en les organitzacions. És una visió que
comparteixo plenament. Si el compliment de la normativa de protecció de dades es
veu com un element de millora, de qualitat de les institucions, les persones hi
augmentaran la seva confiança i això permetrà una millora en la prestació i l’obtenció
de serveis.
Tots aquests aspectes tenen molts corriols i tots acaben convergint en el mateix: la
persona i la garantia dels seus drets i les seves llibertats. L’Autoritat continua un camí
ja traçat, la prevenció, però n’enceta de nous, que tenen com a objectiu últim la
defensa dels drets i les llibertats fonamentals de les persones que viuen a Catalunya.

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
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2. L’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (d’ara endavant, APDCAT), segons el que
estableix l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, és l’organisme independent
que té per objecte garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets
a la protecció de dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada.
L’article 2, referit a la naturalesa jurídica, qualifica l’APDCAT com una institució de
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al
compliment dels seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional, que actua amb
objectivitat i plena independència de les administracions públiques en l’exercici de
les seves funcions. L’APDCAT es relaciona amb el Govern per mitjà del departament
que es determini per reglament.
La disposició transitòria tercera de la llei preveu que, mentre no entrin en vigor els
estatuts de l’APDCAT, segueix essent aplicable, en tot allò que no s’oposi a aquesta
llei, l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret
48/2003, de 20 de febrer. L’article 1.2 d’aquest Estatut determina que l’APDCAT es
relaciona amb el Govern de la Generalitat per mitjà del Departament de Governació i
Relacions Institucionals.
L’APDCAT té la seu a l’adreça següent:
Llacuna, 166, 7a planta
08018 Barcelona
Tel. 935 527 800
Fax 935 527 830
apdcat@gencat.cat
www.apd.cat
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2.1. La Direcció
L’article 7 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre,
preveu que el director o directora dirigeix la
institució i n’exerceix la representació. El mateix
precepte prescriu que el director o directora,
amb subjecció a l’ordenament jurídic, amb plena
independència i objectivitat i sense subjecció a
cap altre mandat imperatiu ni instrucció, exerceix
les activitats que estableix l’article 8 i les que
s’estableixin per llei o per reglament.
I l’article 8, per la seva banda, enumera les
funcions del director o directora, ja sigui a l’hora
de dictar les resolucions i les instruccions i
aprovar les recomanacions i els dictàmens que
requereixi l’exercici de les funcions de l’APDCAT,
com també les derivades de l’àmbit específic de
les seves competències i les que tenen a veure
amb els àmbits econòmic, de contractació i de
recursos humans.
Fins al 24 de juliol de 2012, la directora de l’autoritat ha estat la doctora Esther Mitjans
i Perelló. A partir del 25 de juliol, s’ha incorporat a aquesta responsabilitat la senyora
M. Àngels Barbarà i Fondevila.

2.2. El Consell Assessor de Protecció de Dades
La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, conté diverses previsions relatives al Consell
Assessor de Protecció de Dades (d’ara endavant, el Consell Assessor), que és
l’òrgan d’assessorament i participació de l’APDCAT. El constitueixen els membres
següents (article 9.1):
“a) El president o presidenta, que és nomenat pel Consell d'entre els seus
membres, un cop efectuada la renovació ordinària dels membres
designats pel Parlament.
b) Tres persones designades pel Parlament, per una majoria de tres
cinquenes parts. Si no obtenen la majoria requerida, s'han de sotmetre a
una segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què es requereix el
vot favorable de la majoria absoluta.
c) Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat,
designades pel Govern.
d) Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya,
designades pel Consell de Governs Locals.
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e) Una persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, designada pel
Consell Interuniversitari de Catalunya.
f) Una persona experta en
Interuniversitari de Catalunya.

informàtica,

designada

pel

Consell

g) Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans.
h) Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i
usuaris, designada pel Consell de les Persones Consumidores de
Catalunya.
i) El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
j) Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, que actua de secretari o secretària del Consell.”
La Llei disposa que la renovació dels membres del Consell Assessor es duu a terme
cada cinc anys, d'acord amb els estatuts de l'APDCAT (article 9.2), i determina,
també, les funcions i les qüestions de les quals ha de ser informat (article 10).
Correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades:
a) Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de
director o directora de l’Autoritat.
b) Emetre informe sobre els projectes d’instruccions de l’Autoritat que li siguin
sotmesos.
c) Emetre informe sobre l’avantprojecte de pressupost anual de l’Autoritat que el
director o directora proposi.
d) Assessorar el director o la directora de l’Autoritat en aquelles qüestions que se li
sotmetin.
e) Elaborar un informe preceptiu previ a l’aprovació de la plantilla del personal de
l’Autoritat.
f) Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la plantilla
de personal eventual de l’Autoritat.
g) Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i demanar al director o directora que s’estableixin criteris en la matèria.
Durant aquest any 2012, els membres del Consell Assessor de Protecció de Dades
s’han renovat parcialment. Per Resolució de 10 de juliol de 2012, de la consellera de
Governació i Relacions Institucionals, es van nomenar el Sr. Miquel Ramírez Martín i la
Sra. Andrea Levy Soler, designats pel Parlament de Catalunya en substitució del Sr.
Enric Colet Petit i del Sr. Josep Oriol Ferran Riera. El Sr. Lluís Sanz Marco ha estat
renovat com a representant designat pel Parlament de Catalunya
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La composició del Consell Assessor és la següent:
President

Sr. Josep Amat i Girbau, president en funcions, en representació de l’Institut d’Estudis
Catalans.
Vocals



Designats pel Parlament:
Sra. Andrea Levy Soler (des del juliol de 2012)
Sr. Miguel Ramírez Martín (des del juliol de 2012)
Sr. Lluís Sanz i Marco
(Sr. Enric Colet i Petit, fins al juliol de 2012)
(Sr. Josep Oriol Ferran i Riera, fins al juliol de 2012)



Representants de l’Administració de la Generalitat designats pel Govern:
Sr. Joan Guanyabens i Calvet
Sr. Joan Bassas i Mariné
Sr. Àlex Pèlach i Pàniker



Representants de l’Administració Local de Catalunya, proposats per les entitats
associatives d’ens locals:
Sra. Àngela Acín i Ferrer, FMC
Sr. Ramon Ferrer i Mormeneo, ACM



Persona experta en l’àmbit dels drets fonamentals, proposada pel Consell
Interuniversitari de Catalunya:
Sra. Anna Sánchez Urrutia



Persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari de
Catalunya:
Sr. Remo Suppi i Boldrito



Vocal en representació dels consumidors i usuaris,
organitzacions de consumidors més representatives:
Sra. Montserrat Torrent i Robledo



El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya:
Sr. Frederic Udina i Abelló

11

proposat per

les

2.3. Organigrama i funcions
Estructura

En el capítol V de l’Estatut de l’APDCAT, s’estableix l’estructura de l’Autoritat en les
àrees de Secretaria General, Assessoria Jurídica, Inspecció i Registre de Protecció
de Dades. No obstant això, ha calgut crear la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de
la Informació. Així, l’organigrama actual és el següent:
Direcció

Esther Mitjans Perelló (fins el 24/07/2012)
M. Àngels Barbarà Fondevila (des del 25/07/2012)
Secretaria General

Jordi Ferreres Jovaní (fins el 30/09/2012)
M. del Mar Català Roselló (des de l’1/10/2012)
Assessoria Jurídica

Santiago Farré Tous
Àrea d’Inspecció

Carles San José Amat
Àrea del Registre de Protecció Dades

Isabel Travesset Clavaux
Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la
Informació

Ramon Martín Miralles López

Secretaria General

L’article 17 de l’Estatut de l’APDCAT recull les funcions de la Secretaria General.
Correspon a aquesta unitat la gestió dels recursos humans de l’APDCAT. És a dir,
l’ordenació de la plantilla i l’actualització de la relació de llocs de treball, la provisió
d’aquests llocs, la proposta de mesures que permetin adequar els efectius a les
necessitats de l’APDCAT, l’elaboració de plans de formació adreçats al personal i la
prevenció de riscos laborals.
Se li atribueix, també, la gestió dels recursos materials adscrits a l’APDCAT, que
comprèn l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost i el control de la despesa
corresponent, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació administrativa.
També corresponen a la Secretaria General l’organització dels serveis generals de
suport logístic i la coordinació de les actuacions en l’àmbit dels sistemes d’informació,
això darrer en col·laboració amb la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la
Informació. A més, té al seu càrrec el centre de documentació i les activitats de
difusió i divulgació que l’APDCAT duu a terme en matèria de protecció de dades, així
com l’elaboració de la memòria anual.
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El Grup d’organització, modernització, comunicació i formació, que agrupa les
secretaries generals de les autoritats de protecció de dades de l’Estat, va mantenir
una reunió a la seu de l’Agència Espanyola de Protecció de dades el 23 de març. S’hi
van tractar qüestions relatives a la difusió de materials elaborats l’any anterior i a la
programació d’actuacions conjuntes i altres possibles col·laboracions.
Assessoria Jurídica

L’Assessoria Jurídica es configura d’acord amb el que estableix l’article 18 de
l’Estatut de l’APDCAT. Correspon a aquesta unitat l’assessorament en matèria jurídica
i la funció d’emetre informes, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de
disposicions de caràcter general de la Generalitat de creació, modificació o supressió
de fitxers de dades de caràcter personal, i sobre les disposicions que afectin la
protecció de dades de caràcter personal. També, amb caràcter potestatiu, sobre els
projectes de disposicions de caràcter general dels ens locals de creació, modificació
o supressió de fitxers, i sobre les disposicions que tinguin impacte en matèria de
protecció de dades de caràcter personal que els ens locals li sotmetin. Li correspon,
així mateix, respondre les consultes que formulin les entitats del seu àmbit d’actuació,
sobre la protecció de dades de caràcter personal en poder de les administracions
públiques.
Àrea d’Inspecció

L’APDCAT exerceix la potestat sancionadora que li atribueix l’article 5.k) de la Llei
32/2010, de l’1 d’octubre, a través de l’Àrea d’Inspecció, a fi d’acomplir els objectius
de vetllar pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter
personal i de resoldre les reclamacions de tutela formulades per les persones
afectades respecte de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició.
L’Àrea d’Inspecció té les funcions de verificar els sistemes informàtics que continguin
dades de caràcter personal, sol·licitar la presentació o la tramesa de documents i de
dades i tramitar els procediments sancionadors i els expedients de tutela de drets.
Per executar les auditories dels sistemes informàtics, el personal de l’APDCAT 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’APDCAT.
Àrea del Registre de Protecció de Dades

A l’Àrea del Registre de Protecció de Dades li correspon l’exercici de les funcions
encaminades a la inscripció de fitxers, tractaments, codis tipus i autoritzacions de
tractaments de dades de caràcter personal de persones o entitats que formin part de
l’àmbit competencial de l’APDCAT.
D’una banda, i d’acord amb el que preveu l’article 19 de l’Estatut de l’APDCAT, ha
d’instruir els expedients d’inscripció de creació de fitxers, tractaments, codis tipus i
autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal, com també els de
modificació, rectificació i cancel·lació del contingut d’assentaments. A més, expedeix
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certificats dels assentaments, rectifica d’ofici els errors materials i dóna publicitat,
anualment, als fitxers notificats i inscrits.
D’una altra banda, des de l’Àrea del Registre de Protecció de Dades s’ofereix el
servei de consultoria. Aquest servei té per objectiu donar suport a totes les entitats
que ho sol·licitin, especialment en els processos d’adequació a la normativa de
protecció de dades personals, en el procediment de notificació de fitxers i en
l’aplicació de les mesures de seguretat.
Així mateix, des de l’Àrea es representa el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya dins del Grup de registres de protecció de dades, que integra els de les
agències autonòmiques i el de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i es
coordina i supervisa l’execució, en l’àmbit de l’APDCAT, de les accions derivades
dels acords adoptats.
Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació

De manera global, la funció de la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació
és donar suport de caràcter tecnològic a la Direcció i a les àrees, als projectes i a les
iniciatives de l’APDCAT. Aquesta tasca té un èmfasi especial en les activitats
vinculades a les funcions d’inspecció, que necessiten de manera directa un suport
especialitzat en auditoria de sistemes d’informació i de seguretat de les TIC, per
poder analitzar i valorar, des de la perspectiva tècnica, l’eficàcia de les mesures de
seguretat implantades en els tractaments de dades personals objecte d’investigació.
De manera específica, té com a responsabilitat l’execució dels plans d’auditoria.
D’acord amb l’article 20 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, aquests plans són un
control preventiu per verificar el compliment de la normativa en matèria de protecció
de dades de caràcter personal i recomanar o requerir, als responsables dels fitxers i
dels tractaments de dades de caràcter personal, que adoptin les mesures correctores
adequades.
El suport de caràcter tecnològic s’ha desenvolupat en tres direccions, cadascuna
amb uns objectius propis, però amb el denominador comú d’aportar un criteri
tecnològic sòlid a totes i cadascuna de les actuacions de l’APDCAT.
a) Els projectes considerats “de consum intern”. Com qualsevol organització,
l’APDCAT necessita eines i instruments tecnològics per ser més eficaç i eficient en
l’execució de les activitats del seu àmbit competencial. Per tant, ha de dur a terme
actuacions de tipus tecnològic que impliquen la implantació d’infraestructures i
sistemes d’ús intern.
b) El suport a la funció inspectora. El marc normatiu d’aplicació als tractaments de
dades personals implica l’aplicació i el compliment d’uns principis de caràcter
eminentment jurídic, als quals cal afegir la implantació de mesures de seguretat, tant
de caràcter tècnic com organitzatiu, orientades a protegir la informació i els
tractaments. Aquestes implantacions s’han d’analitzar i valorar, tant per verificar-ne
l’existència com l’eficàcia.
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La funció d’auditoria de sistemes d’informació és fonamental no tan sols per
determinar el nivell d’infracció comès, sinó també per aportar, en les resolucions dels
expedients de l’APDCAT, les recomanacions i les adaptacions, precises i
proporcionades que pot exigir el tractament objecte d’inspecció o de procediment
sancionador.
c) Les activitats de projecció externa, vinculades a la participació en grups de treball i
esdeveniments de contingut tecnològic, com ara fòrums, jornades, seminaris, etc.
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3. Memòria d’actuacions
3.1. Consell Assessor
El Consell Assessor s’ha reunit en cinc ocasions al llarg de l’any 2012. En concret, en
quatre sessions ordinàries, celebrades el 27 de març, el 26 de juny, el 25 de
setembre i l’11 de desembre, i una sessió extraordinària el dia 13 de juliol.
A continuació, es recullen els acords adoptats en aquestes sessions i es resumeixen
els continguts més destacables de les consideracions fetes en les reunions.
Sessió ordinària, celebrada el 27 de març

En aquesta sessió, es van tractar diferents qüestions de les quals en destaquen la
presentació de la Memòria d’activitats de l’Autoritat de l’any 2011 i l’Avantprojecte de
pressupost de l’Autoritat per al 2011. Ambdós documents posen de manifest un
increment de l’activitat en gairebé totes les àrees, malgrat la reducció dels recursos
disponibles.
D’altra banda, la directora també va informar sobre les darreres actuacions de
l’Autoritat i sobre l’adequació de l’espai disponible a la seva seu. També va informar
dels problemes interpretatius derivats de la modificació de l’article 28.3 de la Llei
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a partir de la
Llei 5/2012, de mesures fiscals.
Sessió ordinària, celebrada el 26 de juny

En aquesta sessió, la directora de l’Autoritat va informar de les actuacions de
l’Autoritat en relació amb algunes qüestions aparegudes en els mitjans de
comunicació (recollida de dades sobre persones que ofereixen o sol·liciten serveis
sexuals a la via pública i la posada en marxa d’un web, per part del Departament
d’Interior, que permetia identificar les persones que haguessin participat en aldarulls
a la via pública). En aquest punt, el Consell va proposar potenciar i reforçar les vies
de comunicació existents i introduir-ne de noves, per difondre més àmpliament el dret
a la protecció de dades de caràcter personal i l’activitat de l’Autoritat.
En aquesta mateixa sessió, i a banda de la informació facilitada per la directora sobre
les darreres actuacions de l’Autoritat, es va tractar especialment de la participació de
l’APDCAT en la tramitació del Projecte de llei de consultes populars no referendàries,
mitjançant una compareixença de la directora davant la Comissió d’Afers
Institucionals del Parlament de Catalunya. També es va tractar sobre les
repercussions de la nova reducció dels recursos de l’Autoritat i sobre les actuacions
endegades per tal de fer-hi front.
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Sessió extraordinària, celebrada el 13 de juliol

En aquesta sessió, el Consell Assessor va elegir les persones candidates a ocupar el
lloc de direcció de l’Autoritat, a causa de l’expiració del mandat de la Sra. Esther
Mitjans Perelló. El Consell Assessor va acordar que el procés es duria a terme
mitjançant una votació secreta, en la qual cada membre podria donar el suport a la
persona o persones candidates que cregués oportú d’entre les que els mateixos
membres haguessin presentat. Les persones proposades serien les que obtinguessin
el 50% dels vots dels assistents.
Es van presentar dues candidatures. Un cop feta la votació, el Consell Assessor va
acordar proposar com a persona candidata la Sra. M. Àngels Barbarà Fondevila, que
va ser designada directora de l’Autoritat pel Parlament de Catalunya en la sessió de
18 de juliol de 2012.
Sessió ordinària, celebrada el 25 de setembre

En aquesta sessió ordinària, la Sra. M. Àngels Barbarà es va presentar com a
directora davant del Consell i va exposar algunes de les línies d’actuació previstes.
Va posar especial èmfasi en la necessitat de col·laborar amb les entitats incloses dins
l’àmbit d’actuació de l’Autoritat, des d’un vessant proactiu. També va incidir en la
problemàtica derivada de l’actual edifici, no només per l’espai sobrer del qual
convindria prescindir, sinó també pels problemes per a la salut de les persones
treballadores que es poden derivar de les patologies detectades en aquest edifici.
També es va tractar la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Autoritat per a
2013, per a la qual cosa la directora va presentar diferents alternatives que
incorporaven reduccions en la despesa. El Consell Assessor va emetre informe
favorable per a un pressupost de 2.843.720,20 €, en la línia del pressupost de 2011
però reduint el complement de productivitat, el FAS i els tiquets menjador, en espera
de conèixer si la supressió de la paga extraordinària afectarà també l’exercici 2013.
Així mateix, es va emetre informe favorable respecte d’una regularització de la
plantilla de l’Autoritat, que va comportar una correcció d’errades, la regularització
d’una amortització d’una plaça feta al 2011 i la conversió d’una plaça A2 en una C1.
Finalment, i en línia amb el que s’havia acordat a la sessió ordinària anterior, també es
van exposar diferents estratègies de comunicació per a la difusió del dret a la
protecció de dades i l’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Sessió ordinària, celebrada l’11 de desembre

En aquesta sessió, es va informar sobre les darreres actuacions en matèria de
comunicació endegades per l’Autoritat (presència a vikipèdia, contactes amb xarxes
socials, presència en parcs de Nadal per a infants, jornades en l’àmbit de
l’ensenyament, etc.).
També es va presentar l’Espai Virtual del Consell Assessor, que permetrà convocar
les sessions per mitjans electrònics i que els membres del Consell, degudament
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acreditats, puguin consultar telemàticament la documentació de la convocatòria. S’hi
poden trobar també convocatòries anteriors, actes i documentació annexa.
A banda d’això, la directora també va informar sobre la participació de l’Autoritat en la
34a Conferència Internacional de Protecció de Dades i va exposar els actes
organitzats per l’Autoritat per als mesos següents.

3.2. La funció d’assessorament jurídic i de consultoria
3.2.1. La funció d’assessorament jurídic
Aquesta funció l’exerceix l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT. L’Assessoria Jurídica
emet informes sobre les disposicions normatives que tenen incidència en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, amb caràcter preceptiu quan es tracta de
disposicions de la Generalitat de Catalunya i amb caràcter potestatiu en la resta de
supòsits. També participa, mitjançant l’elaboració dels informes previs, en l’emissió
de dictàmens sobre les consultes trameses per les entitats que formen part de l’àmbit
de competència de l’APDCAT, elabora estudis, exerceix la funció d’assessorament
legal respecte dels expedients tramitats per les altres unitats de l’APDCAT, elabora
les propostes de resolució dels recursos administratius i assumeix les funcions de
representació i defensa davant els jutjats i els tribunals.
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Una anàlisi estrictament quantitativa d’aquestes dades permet observar que han
augmentat tant el nombre de consultes que donen lloc a l’elaboració d’un dictamen
com també els informes sobre disposicions. L’activitat interna d’assessorament,
vinculada a l’increment de l’activitat en altres àrees de l’Autoritat, s’ha mantingut en
termes similars a l’any anterior. Aquesta activitat inclou tant l’assessorament jurídic en
la tramitació dels expedients de l’Àrea d’Inspecció, com l’elaboració d’informes
sol·licitats per la direcció o la resta d’àrees de l’APDCAT. Pel que fa als recursos, tant
el nombre de recursos administratius com el de recursos contenciosos administratius
ha disminuït significativament.
A continuació, s’exposen algunes de les consideracions més rellevants formulades
als apartats d’informes sobre disposicions generals i als dictàmens sobre consultes
adreçades a la directora de l’APDCAT. També s’informa sobre la tramitació de
recursos, les funcions de representació i defensa de l’APDCAT davant els jutjats i els
tribunals, la coordinació del grup d’anàlisi jurídica i normativa de les diverses
autoritats de protecció de dades estatals i l’elaboració de projectes de disposicions.
3.2.1.1. Informes sobre projectes de disposicions de caràcter general
Una de les funcions de l’APDCAT és emetre un informe en matèria de protecció de
dades, preceptiu en el cas dels projectes de disposicions de caràcter general de la
Generalitat de Catalunya i potestatiu en la resta de supòsits, tal com es desprèn de

19

les lletres m) i n) de l’article 5 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.
La Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades concreta, a l’article 8.2.f), que
correspon a la directora emetre aquests informes, que valoren el contingut de la
norma únicament des de la perspectiva de la normativa en matèria de protecció de
dades de caràcter personal. A partir del 28 d’octubre de 2010, data en què va entrar
en vigor la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, els informes
es fan públics a través del web de l’Autoritat (www.apd.cat), en compliment del que
disposa l’article 17.2 d’aquesta llei.
L’Estatut de l’APDCAT, a l’article 15.1 f), disposa que els informes els ha de sol·licitar
el Govern, per mitjà del secretari o la secretària del Govern o dels consellers o les
conselleres competents per raó de la matèria. En termes generals és pertinent indicar
que, en alguns casos, la petició d’informe no l’ha cursat l’òrgan competent, sinó un
altre càrrec o unitat que ha intervingut directament en l’elaboració de la proposta
normativa. En altres casos, referits a ordenances de diversos ens locals, l’informe s’ha
emès a instància de la delegació Territorial del Govern de la Generalitat corresponent,
un cop l’ordenança ja estava aprovada. Tot i així, i sense deixar de fer constar
aquesta circumstància, s’ha emès l’informe.
Durant l’any 2012, s’han elaborat un total de trenta-nou informes sobre projectes de
disposicions de caràcter general, la majoria procedents de la Generalitat de
Catalunya, que fan referència a àmbits diversos:
PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS ANALITZATS DURANT L’ANY 2012
Projecte d’Acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal de titularitat
pública de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Terrassa
Projecte d’Ordre per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter personal
d’expedients sancionadors per infraccions de l’article 56.4.k) del text refós de la Llei
de carreteres, gestionat pel Servei Català de Trànsit
Projecte de Resolució per la qual s’acorda la modificació de fitxers de dades de
caràcter personal gestionats per l’Oficina Antifrau de Catalunya
Projecte d’Ordre per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter personal Sistema
d’Informació i Atenció a les Víctimes i Afectats per Accidents de Trànsit (SIAVT),
gestionat pel Servei Català de Trànsit
Projecte d’Ordre pel qual es crea el fitxer de videovigilància d’edificis del
Departament de Territori i Sostenibilitat
Projecte d’Ordre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal
del Departament d’Empresa i Ocupació
Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament d’Olost
Projecte de Decret pel qual es crea la Seu electrònica, el Tauler electrònic i el
Registre electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i se’n regula el
funcionament
Projecte d’Ordre d’estructuració del sistema català de qualitat turística
Projecte de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de
les persones físiques en allò que concerneix al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades
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Projecte de Decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües
marítimes i continentals de Catalunya
Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de
reglamentació de les agències de viatges
Ordenança de creació de fitxers de protecció de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament d’Aiguafreda
Projecte de Decret pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i
denúncia en les relacions de consum entre persones consumidores i empresaris o
empresàries
Projecte de Decret d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic del
Departament d’Empresa i Ocupació
Projecte d'Ordre per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del
Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya
Projecte d’Ordre pel qual es crea el fitxer Xarxa d’Observadors Meteorològics de
Catalunya
Projecte d’Ordre pel qual s’acorda la modificació de l’Ordre MAH/334/2010, d’1 de
juny, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal
gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua
Projecte d'Ordre per la qual es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la
possessió i l’exhibició pública dels ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals
relacionades amb el cant
Projecte de Decret pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, i per a l’autorització d’entitats
formatives per al seu ús
Projecte d’Acord de modificació dels fitxers de dades de caràcter personal
“Colegiados” i “Turno de Oficio” d’un col·legi de procuradors
Projecte de Reglament regulador del fitxer de titularitat pública que conté dades de
caràcter personal d’un col·legi de secretaris, interventors i tresorers de
l’Administració Local
Projecte d’Ordre pel qual es crea un nou fitxer de dades de caràcter personal
gestionat pel Departament d’Interior
Projecte d’Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats per la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del
Departament d’Empresa i Ocupació
Projecte de Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris
Projecte d'Ordre pel qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats pel Departament de Justícia
Projecte d’Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats en l’àmbit del Departament de la Presidència
Projecte d’Ordre de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Projecte d'Ordre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
Projecte d’Ordre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal
del Departament d’Ensenyament
Resolució per la qual es resol la creació i modificació de fitxers de dades de caràcter
personal gestionats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Projecte d'Acord de creació dels fitxers de dades de caràcter personal de titularitat
pública del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya
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Projecte de Decret pel qual es regulen les societats agràries de transformació de
Catalunya
Ordenança reguladora de la creació i la supressió de fitxers de dades de caràcter
personal de l’Ajuntament de Castellbisbal
Modificació de l’annex 1 de l’Ordenança municipal de creació de fitxers de protecció
de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar
Projecte d’Ordre per la qual es publiquen els criteris generals sobre l’aplicació de la
normativa que regeix l’accés als documents públics establerts per la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental
Projecte d’Acord pel qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal de
l’Institut Català Internacional per la Pau
Projecte d’Ordre per la qual es regulen els fitxers de control d’accés de
videovigilància en l’àmbit del Departament de Salut
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Els informes emesos sobre disposicions no s’han referit només a disposicions de
regulació de matèries que, d’una manera més o menys directa, afecten la protecció
de dades personals sinó, especialment, a disposicions de creació, modificació o
supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal. Tot i així, cal
puntualitzar que el nombre de sol·licituds d’informe respecte de projectes que
regulen diferents matèries, comparativament amb altres anys, no ha disminuït. Tot i
això, cal fer notar que durant aquest any no s’ha sol·licitat l’emissió d’informe en
relació amb cap projecte de llei, sens perjudici del que després s’exposa respecte de
la compareixença de la directora de l’Autoritat davant la Comissió parlamentària
responsable de la tramitació del projecte de llei de consultes populars no
referendàries.
Quant a les propostes de disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers
de dades personals, cal fer notar que s’ha pogut constatar que els ens sotmesos a
l’àmbit d’actuació de l’Autoritat utilitzen, en l’elaboració d’aquestes propostes, la
Recomanació 1/2011, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre creació,
modificació i supressió de fitxers. Això facilita que la informació que es transmet a la
ciutadania sigui més clara i entenedora i contribueix a la publicitat i la transparència
que pretén aconseguir la normativa en protecció de dades personals amb la creació,
la modificació o la supressió de fitxers per mitjà d’una disposició de caràcter general,
i la seva publicació posterior al DOGC.
L’APDCAT valora positivament que, d’acord amb la Recomanació 1/2011, en els
projectes de disposicions que regulen un gran nombre de fitxers s’hagi optat per fer
una classificació dels fitxers en annexos diferenciats, segons si aquests fitxers són de
nova creació, es modifiquen o se suprimeixen. També que s’hagi optat per numerarlos a la part dispositiva amb indicació de la denominació dels fitxers que es creen, es
modifiquen o se suprimeixen en cada cas. La numeració dels fitxers facilita la
consulta de la disposició.
D’altra banda, en el cas concret de disposicions que regulen modificacions de fitxers,
l’APDCAT també ha constatat que a l’annex corresponent no només s’esmenten
aquells apartats que pateixen alguna modificació, sinó que sovint s’inclou el fitxer
complet, aspecte que facilita que el titular de les dades trobi tota la informació del
fitxer en una mateixa disposició. I, en el cas de les disposicions que suprimeixen
fitxers, es constata que s’inclou també el destí de les dades respecte de cadascun
dels fitxers que se suprimeixen, tal com es recull a la Recomanació 1/2011.
Pel que fa al contingut dels fitxers regulats a les propostes de disposicions de
creació, modificació o supressió de fitxers o tractaments, l’APDCAT examina en els
informes si aquest contingut s’adequa al que disposen l’article 20 de la LOPD i
l’article 54 del RLOPD, com també a la resta de la normativa en matèria de protecció
de dades. Deixant de banda que en cada cas es posen de manifest determinades
qüestions específiques dels casos analitzats, relatives sempre a la protecció de
dades personals, hi ha diverses consideracions que, malgrat les recomanacions
incloses a la recomanació 1/2011, cal continuar recordant en molts d’aquests
informes.
Aquestes consideracions fan referència, entre d’altres, a la finalitat i els usos previstos
per al fitxer. L’acompliment d’una finalitat pot requerir fer usos diversos de les dades
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de què es tracti. Per això, en els informes es reitera que la creació d’un fitxer ha de
respondre a una finalitat determinada, explícita i legítima i que cal concretar-ne els
usos. Tenint en compte la interrelació de tots els apartats dels articles 20.2 de la
LOPD i 54.1 del RLOPD, la concreció de l’apartat del fitxer destinat a la finalitat i els
usos previstos contribueix a definir, i també a comprendre millor, la resta de la
descripció del fitxer, ja que permet valorar l’adequació de les dades que es pretenen
tractar, les persones afectades i els fluxos informatius, com també el nivell de
mesures de seguretat assignat al fitxer. En aquest sentit, pot ser d’utilitat tenir en
compte, com a orientació, la classificació de les finalitats i els usos que se segueix al
formulari de notificació de fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya,
disponible al web de l’APDCAT (www.apd.cat). D’altra banda, en alguns casos s’ha
recordat la conveniència d’evitar duplicitats de fitxers per a una mateixa finalitat, com
també, en el cas que es tracti de fitxers amb finalitats similars, la conveniència de
revisar les dades que es pretenguin tractar en cadascun, per tal d’evitar possibles
duplicitats de tractaments.
Pel que fa a la necessitat d’incloure la procedència de les dades personals (persona
o entitat que facilita la informació, és a dir, si les dades personals provenen de la
mateixa persona interessada, del seu representant, de terceres persones, si són
dades en poder d’altres administracions públiques, etc.), l’APDCAT ha constatat que
aquesta informació sovint es confon, encara, amb la informació sobre el procediment
de recollida de les dades personals (mitjà a través del qual es recull la informació, és
a dir, si les dades personals es recullen a través d’enquestes, entrevistes, formularis,
transmissió electrònica, etc.). Sovint, la informació sobre la procedència no es dóna
de forma separada. En altres casos, es proporciona informació pel que fa a la
procedència de les dades personals, però no es fa cap referència al procediment de
recollida. Per aquest motiu, tal com s’havia fet en anys anteriors, s’ha incidit en
aquesta qüestió recordant que, si bé l’article 20.2.c) de la LOPD només preveu que
s’informi del procediment de recollida de les dades personals, el RLOPD també
exigeix informar de la seva procedència. En aquest mateix sentit, s’ha recomanat
concretar la informació relativa a aquests conceptes en dos apartats diferenciats.
En relació amb l’apartat del fitxer relatiu a les persones o els col·lectius de persones
afectades per la recollida de dades personals, o que estiguin obligades a
subministrar-les, l’APDCAT ha constatat que es continua repetint una confusió
apuntada ja en anys anteriors: en molts casos, es fa referència a persones jurídiques
com a persones afectades. A més d’insistir que l’objecte de la LOPD és la regulació
dels fitxers que contenen dades referides exclusivament a persones físiques,
l’APDCAT ha manifestat la necessitat de tenir en compte també el que disposa el
RLOPD en aquesta qüestió. El Reglament preveu dos casos concrets en els quals
certes dades personals de persones físiques queden excloses de l’àmbit d’aplicació
del règim de protecció de dades de caràcter personal (article 2.2 i 2.3 del RLOPD).
En aquest sentit, l’APDCAT adverteix que la interpretació que es faci d’aquests casos
no ha de contradir el que es pot desprendre de la LOPD i, per tant, cal fer-ne una
interpretació restrictiva per evitar que determinats casos de tractament de dades de
caràcter personal quedin fora del control de la normativa de protecció de dades.
El RLOPD preveu que els fitxers que es limiten a incorporar les dades de les
persones físiques que presten els seus serveis a persones jurídiques, consistents
únicament en el nom i els cognoms, les funcions o els llocs exercits, l’adreça postal o
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electrònica, el telèfon i el número de fax professionals, queden fora de l’àmbit
d’aplicació del RLOPD (article 2.2). Sovint, però, aquests fitxers incorporen un conjunt
de dades personals més ampli que el que es defineix a article esmentat, o bé
inclouen també, com a persones afectades per la recollida de les dades, altres
persones físiques que no tenen una relació de servei amb una persona jurídica. Per
aquest motiu, l’APDCAT ha considerat que en aquests casos els fitxers o tractaments
entren dins de l’àmbit de protecció de la LOPD.
El RLOPD estableix que les dades relatives a empresaris individuals, quan hi facin
referència en la seva qualitat de comerciants, industrials o naviliers, queden excloses
del règim d’aplicació de la protecció de dades personals (article 2.3). En aquest
sentit, l’APDCAT ha recalcat que aquesta exclusió cal entendre-la referida
exclusivament a aquest tipus d’empresaris, i només quan les dades s’utilitzin en un
context que podríem qualificar d’estrictament professional. Als fitxers analitzats s’ha
constatat que es podrien tractar dades d’altres professionals, o de qualsevol persona
física que no necessàriament encaixaria en alguna de les tres categories
esmentades, o que es poden utilitzar amb finalitats no estrictament professionals. Per
aquest motiu, s’ha recalcat que no es pot afirmar de forma general que els fitxers que
incorporen informació sobre aquests empresaris individuals quedin fora de l’àmbit de
protecció de la LOPD i de la resta de normativa sobre protecció de dades i, per tant,
s’ha considerat convenient incloure’n les dades en els fitxers.
Pel que fa a l’apartat relatiu a l’estructura i la descripció del tipus de dades, sovint
encara se segueix detectant que les dades no s’agrupen per categories, de manera
que l’estructura del fitxer resulta desordenada i confusa. La classificació de dades de
caràcter personal per categories, segons si es tracta de dades identificatives, (nom,
cognoms, DNI, etc.), dades de característiques personals (edat, sexe, nacionalitat,
etc.), dades especialment protegides (ideologia, salut, religió, etc.), dades
acadèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional, etc.), o
altres, resulta molt més entenedora per a totes les persones que han de consultar o
gestionar els fitxers o els tractaments de dades, i també per als ciutadans que n’han
de conèixer el contingut i les característiques per tal de poder exercir els drets que
els atorga la LOPD. En aquests casos, s’ha recomanat que les dades s’agrupin per
categories i que, en aquest sentit, es poden tenir compte les tipologies de dades dels
formularis de notificació de fitxers a l’Autoritat. Quan es tracti de dades identificatives
o de dades especialment protegides cal detallar, a més, les dades concretes que es
recolliran dins d’aquestes categories.
Aquest aspecte resulta rellevant a l’hora de determinar el nivell adequat de seguretat
en cada cas. Si la descripció de les dades contingudes en un fitxer no està ben
definida, no es pot valorar adequadament el nivell de seguretat previst pel
responsable del fitxer.
Pel que fa a l’apartat relatiu a les cessions de dades personals, l’APDCAT segueix
recordant que cal indicar les comunicacions de dades personals que es preveu fer
com a necessàries per assolir la finalitat del fitxer; que se n’indiquin els destinataris o
les categories de destinataris amb la major precisió possible; i que s’especifiqui, en la
mesura que sigui possible, l’àmbit competencial i la norma que les habilita.
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En alguna disposició encara es troba que s’ha inclòs, a l’apartat relatiu a les cessions,
una referència als tractaments de dades fets per tercers (encarregats del tractament)
per compte del responsable. Els informes de l’Autoritat recorden, tal com ja feia la
Recomanació 1/2010, sobre l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per
compte d’entitats del sector públic, que la comunicació de dades entre el
responsable del fitxer i l’encarregat del tractament no es considera cessió, als efectes
de la LOPD, sempre que s’hagi subscrit el corresponent contracte o acord d’encàrrec
que contingui les previsions de l’article 12.2 de la LOPD. Per tant, no s’ha de recollir
en aquest apartat dedicat a les cessions.
Encara amb relació a les disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers,
se segueix constatant un augment d’aquest tipus de fitxers, circumstància que en el
seu moment ja va donar lloc a l’aprovació de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer,
sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància (DOGC núm. 5322, de 19/02/2009). L’APDCAT n’ha examinat el
contingut tenint en compte aquesta Instrucció, que va entrar en vigor el 20 de febrer
de 2009 i que concreta els principis i les garanties que estableix la LOPD en l’àmbit
del tractament de dades personals consistents en imatges i, si escau, veus, amb
finalitats de videovigilància i mitjançant càmeres.
Entre altres aspectes, és rellevant destacar que l’article 10 de la Instrucció preveu
que, amb caràcter previ a la creació del fitxer, s’elabori una memòria en què es
concretin les característiques del tractament previst i les circumstàncies concurrents,
la qual cosa ha facilitat que l’APDCAT pugui avaluar millor la informació que s’inclou
en un fitxer concret de videovigilància. En aquest sentit, l’APDCAT encara constata
que, sovint, aquesta memòria no s’ha tramès conjuntament amb la disposició i ha
calgut requerir-la al responsable del fitxer, per poder valorar l’abast del sistema de
videovigilància previst. Un cop aportada la memòria, l’APDCAT ha constatat que, en
termes generals, el contingut se sol ajustar al que estableix l’article 10 de la
Instrucció. Tot i així, de vegades l’APDCAT ha fet algunes consideracions sobre el
contingut de la memòria.
Pel que fa a l’apartat relatiu a l’òrgan responsable del fitxer, les persones operadores
del sistema de videovigilància i la persona responsable de la instal·lació i del seu
manteniment (article 10.1.a de la Instrucció), s’ha constatat que se sol indicar com a
tal una empresa de seguretat especialitzada en mecanismes de videovigilància. En
aquests casos, l’APDCAT ha puntualitzat que, si aquesta empresa fa tractaments de
dades personals per compte del responsable, la figura d’encarregat del tractament
prevista a l’article 12 de la LOPD només s’aplicarà quan es compleixin els requisits
establerts en aquest precepte.
Quant a l’apartat relatiu a la ubicació i al camp de visió de les càmeres (article 10.1.e
de la Instrucció), l’APDCAT recorda que, en el cas que hi hagi càmeres –sotmeses a
la instrucció esmentada- que gravin l’exterior, aquesta captació només pot ser
incidental i cal indicar sempre si en un radi de 50 metres hi ha centres de salut,
religiosos o de culte, seus de partits polítics o centres educatius als quals assisteixin
menors.
Amb relació a l’apartat relatiu al deure d’informació (article 10.1.g de la Instrucció),
l’APDCAT ha insistit que cal fer referència no només al nombre i l’emplaçament dels
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cartells informatius, sinó també als altres mitjans addicionals d’informació que es
faran servir per tal d’acreditar el compliment del deure d’informació recollit a l’article 5
de la LOPD. Així mateix, ha recalcat que els cartells informatius s’han de col·locar
abans que comenci la captació d’imatges, i que cal situar-los de manera que les
persones que accedeixen als espais sotmesos a videovigilància puguin assabentarse de l’existència de les càmeres abans que en captin la seva imatge.
Pel que fa a l’apartat relatiu a les mesures previstes per avaluar els resultats del
funcionament del sistema i la necessitat del seu manteniment (article 10.1.i de la
Instrucció), l’APDCAT ha constatat que sovint no es concreten quines mesures
s’adoptaran per tal de determinar la necessitat del seu manteniment i avaluar els
resultats obtinguts amb aquesta mesura de vigilància i control. En aquest sentit, s’ha
insistit en la necessitat de concretar que el sistema s’avaluï d’acord amb les
necessitats del responsable, l’efectivitat del sistema i les incidències que hi hagi
pogut haver. Atès que la proporcionalitat és un criteri clau a l’hora d’examinar la
legalitat d’un sistema de videovigilància, l’establiment de mecanismes adequats per
verificar, un cop transcorregut un temps des de la implantació, l’efectivitat del sistema
esdevé un element essencial per fer la ponderació necessària per determinar si el
sistema ha de seguir o no en funcionament.
Quant al contingut específic dels fitxers de videovigilància, l’APDCAT ha considerat
legítima la instal·lació de càmeres de videovigilància sempre que la finalitat
perseguida sigui garantir la seguretat dels béns i les persones en instal·lacions i
edificis públics, i sempre que es compleixin els principis i les garanties aplicables en
matèria de protecció de dades. Ara bé, l’APDCAT insisteix que el tractament de la
imatge, i si escau de la veu, amb finalitats de videovigilància, només es pot fer quan
sigui adequat, pertinent i no excessiu; és a dir, quan no es pot obtenir aquesta finalitat
amb la utilització d’altres mitjans que, sense exigir esforços desproporcionats, resultin
menys intrusius per als drets de les persones. En conseqüència, l’APDCAT recomana
ponderar els diferents drets i béns jurídics que hi intervenen, analitzant la necessitat
d’utilitzar aquests sistemes, la idoneïtat de la instal·lació dels sistemes per aconseguir
la finalitat prevista als fitxers, el risc que pot suposar per als drets de les persones i
l’absència de mesures de vigilància alternatives que comportin un risc més petit amb
relació a possibles intromissions en els drets fonamentals. Per tant, recorda que la
instal·lació d’un sistema de videovigilància que suposi la gravació i el tractament de
les imatges, i si escau veus, de manera indiscriminada, això es, que permeti gravar
tothom o de manera continuada en el temps, podria constituir una intromissió
il·legítima perquè atemptaria 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 protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
A més dels projectes de disposicions de creació, modificació o supressió de fitxers,
l’APDCAT informa també sobre qualsevol proposta de normativa el contingut de la
qual pugui afectar la protecció de dades i que li sotmeti alguna de les entitats
incloses en el seu àmbit d’actuació. Aquest any 2012 podem destacar, entre d’altres,
el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, i per a l’autorització d’entitats
formatives per al seu ús; el Projecte d’ordre per la qual es publiquen els criteris
generals sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics
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establerts per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental; i el Projecte
de decret pel qual es crea la Seu electrònica, el Tauler electrònic i el Registre
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i se’n regula el
funcionament.
El Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de
desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, i per a l’autorització d’entitats
formatives per al seu ús, té per objecte regular els requisits per notificar la instal·lació,
fora de l’àmbit sanitari, dels desfibril·ladors externs automàtics de què disposin les
entitats, públiques i privades, i els particulars, per atendre les aturades
cardiorespiratòries que es puguin produir en el seu àmbit d’aplicació. També, per
regular els requisits de formació que han de reunir les persones autoritzades per a
l’ús dels desfibril·ladors i l’autorització a les entitats que vulguin impartir aquesta
formació al personal no sanitari.
Tal com succeeix en molts altres projectes sotmesos a informe, que han incorporat en
la seva regulació procedimental la figura de la declaració responsable, en el
procediment de notificació de la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i el
d’autorització d’entitats que volen impartir formació per a l’ús de desfibril·ladors per al
personal no sanitari i/o formació per al personal instructor, la sol·licitud s’acompanya
d’una declaració responsable. En relació amb aquesta declaració i pel que fa a la
verificació de la informació personal, l’APDCAT ha recomanat informar prèviament,
mitjançant la clàusula informativa que ha de constar en tots aquells formularis o
impresos que siguin emprats per recollir dades personals, que l’administració pública
competent pot verificar la informació que s’hagi aportat a la declaració responsable.
Des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, la comprovació de la
veracitat de les dades incloses a la declaració responsable ha de consistir únicament
en una resposta de l’administració cedent del tipus “és cert” / “no és cert”, o bé “no
consta aquesta informació”, sense que l’administració pública requerida faciliti altres
dades personals complementàries o diferents de les que ja es disposa.
En el Projecte d’ordre per la qual es publiquen els criteris generals sobre l’aplicació
de la normativa que regeix l’accés als documents públics establerts per la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, en relació amb les dades que figuren
a la disposició amb la consideració de dades íntimes, coincidents amb les
considerades pels articles 7.2 i 7.3 de la LOPD com a especialment protegides,
l’APDCAT fa notar que, d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades,
les dades especialment protegides no sempre formen part de la intimitat de les
persones, atès que el cercle d’allò que cal considerar íntim varia d’unes persones a
d’altres. Així, la religió, la ideologia política o fins i tot la raça poden ser dades que no
formin part del cercle íntim de la persona perquè, per exemple, és la mateixa persona
titular que n’ha fet ostentació pública. I, en relació amb l’accés parcial als documents
que continguin dades personals, l’APDCAT recorda que, des del vessant de
protecció de dades, l’aplicació de procediments tècnics que garanteixin plenament la
impossibilitat d’accedir i reconstruir dades reservades comporta un accés a dades
dissociades, és a dir, a dades que no permeten identificar-ne el titular i, per tant,
perquè el procediment es pugui considerar suficient ha de resultar realment
impossible associar una determinada dada amb un individu determinat.
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Pel que fa al Projecte de decret pel qual es crea la Seu electrònica, el Tauler
electrònic i el Registre electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
se’n regula el funcionament, l’APDCAT, entre d’altres aspectes, remarca que sovint la
normativa reguladora de cada procediment no fixa el termini durant el qual la
notificació de l’acte administratiu ha de romandre publicada. Per això, considera
convenient preveure que, en els casos en què no hi hagi establert un termini
d’exposició pública, la temporalitat de la publicació vagi lligada al període
estrictament necessari per assolir la finalitat que va justificar la publicació de les
dades. Cal també valorar la conveniència que les seus electròniques comptin amb els
mecanismes necessaris per evitar la indexació i recuperació automàtica de
publicacions a través dels motors de cerca d’Internet, o adoptar alguna de les
mesures tècniques establertes a l’apartat 16 b) de la Recomanació 1/2008, sobre la
difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet,
com ara evitar l’ús de fitxers per emmagatzemar les dades personals que es
publiquin i optar per fer-ho a través de solucions tècniques basades en la informació
estructurada, com podria ser la utilització de bases de dades per accedir i
emmagatzemar la informació. Això, sens perjudici que la seu electrònica pugui
disposar d’un sistema propi de recerca.
L’APDCAT ha tingut ocasió de fer una primera anàlisi de la Proposta de reglament del
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques en allò
que concerneix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, i del projecte de Directiva de protecció de les persones pel que fa al
tractament de dades personals per les autoritats competents amb finalitats de
prevenció, investigació, detecció i persecució de delictes, l’execució de penes i la
lliure circulació d’aquestes dades. Ambdós documents es van presentar al gener de
2012 i han seguit la seva tramitació tant al Parlament Europeu com al Consell, durant
aquest any. Amb la Proposta de reglament, la Comissió persegueix un doble objectiu:
ampliar i aprofundir en el dret de les persones físiques respecte del tractament de les
seves dades de caràcter personal, especialment en l’àmbit d’Internet, i la reducció de
la càrrega burocràtica per a les empreses. Entre les novetats de la Proposta de
reglament presentada, cal destacar el reforçament del principi de consentiment, la
simplificació de les càrregues burocràtiques associades al tractament de dades de
caràcter personal, el reconeixement dels drets a l’oblit i a la portabilitat, la previsió de
les avaluacions d’impacte sobre la privacitat, la introducció de la “privacitat en el
disseny” o la “privacitat per defecte”, la introducció de l’obligació de notificar les
violacions de seguretat o la modificació del règim sancionador per a les
administracions públiques, introduint la possibilitat d’imposar sancions de caràcter
econòmic.
Per últim, cal destacar que, enguany, l’APDCAT ha participat en la tramitació del
Projecte de llei de consultes populars no referendàries, mitjançant la compareixença
de la Directora de l’Autoritat en el si de la comissió parlamentària responsable de la
tramitació del projecte. La importància d’aquesta participació radica en el fet que un
tractament inadequat de la informació personal en un procés d’aquestes
característiques pot acabar afectant informació vinculada a la ideologia de les
persones que hi participen i pot afectar directament el dret a la participació dels
ciutadans en aquest tipus de consulta, disminuir-ne la participació i incidir, fins i tot,
en la fiabilitat del resultat que s’obtingui. Per això, és imprescindible un tractament
adequat de la informació que afavoreixi la confiança dels ciutadans a participar en un
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procés d’aquesta naturalesa i que garanteixi tant la fiabilitat del resultat del procés
com els drets de les persones.
3.2.1.2. Consultes
L’APDCAT, en el marc del que preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, té entre les
seves funcions donar resposta a les consultes que l’Administració de la Generalitat,
els ens locals, les universitats de Catalunya i els altres ens inclosos dins el seu àmbit
d’actuació formulin sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades personals,
d’acord amb el que disposen els articles 5.o) i 8.2.g) de la Llei 32/2010, de l’1
d’octubre. D’acord amb la normativa esmentada i amb el que disposa l’Estatut de
l’Autoritat, correspon a la seva directora respondre les consultes que li adrecin els
consellers o les conselleres, pel que fa als departaments de la Generalitat, o les
persones que representen legalment cada entitat, en la resta de casos.
Les consultes que es formulen a l’APDCAT plantegen casos concrets, que
s’examinen sempre tenint en compte les circumstàncies que s’han exposat en la
consulta. Per tant, les respostes que s’hi contenen són aplicables a aquells supòsits
concrets plantejats, sens perjudici que algunes, o una part, de les consideracions
que s’hi contenen es puguin extrapolar a altres supòsits anàlegs. Els dictàmens
emesos en resposta a aquestes consultes estan disponibles al web de l’Autoritat
(www.apd.cat), en compliment del que disposa l’article 17.2 de la Llei 32/2010.
Analitzat l’origen de les consultes, s’observa que la major part provenen dels ens
locals de Catalunya. A més, es constata un augment considerable d’aquestes
consultes respecte de les efectuades l’any anterior. Així mateix, s’observa un lleuger
augment de les consultes provinents de les corporacions de dret públic. Per contra,
com en anys anteriors, es manté el descens de les consultes fetes per l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. Enguany, aquest descens també és produeix en les
consultes formulades per les universitats catalanes.

30

En termes generals, les consultes es poden resumir en els casos que s’exposen a
continuació, classificats segons la qüestió que plantegen des de la perspectiva de la
normativa de protecció de dades de caràcter personal. Com es pot comprovar, sovint
les consultes presenten problemàtiques diverses que cal avaluar de forma conjunta i
sistemàtica.
Exercici del dret d’accés a la informació per part de regidors, d’empreses, així com de
ciutadans en general, i ponderació amb el dret a la protecció de dades personals

L’APDCAT ha rebut diverses consultes relacionades amb el dret d’accés a la
informació en poder de les administracions públiques que pot contenir dades de
caràcter personal. En aquests casos, és plenament aplicable la legislació de
protecció de dades personals i cal analitzar conjuntament ambdós drets. Convé
assenyalar que, a diferència d’altres anys en què predominaven les consultes
formulades en relació amb l’accés sol·licitat per regidors municipals i empreses
d’índole diversa, enguany predominen les formulades pels ciutadans.
Sovint, la resolució d’aquestes sol·licituds requereix examinar, amb caràcter previ, la
tipologia de les dades a què se sol·licita accedir i si aquestes dades estan protegides
per la normativa de protecció de dades. Per exemple, en un cas en què un regidor ha
demanat poder accedir al Registre d’interessos de la corporació, s’ha analitzat la
naturalesa de la informació que contenia. En aquest sentit, l’APDCAT ha conclòs que,
en la mesura que en aquest Registre hi consta informació de tot tipus relacionada
amb els representants locals i els membres no electes de la junta de Govern Local,
així com de terceres persones, que inclou dades de caràcter personal, és clar que la
LOPD resulta plenament aplicable. En concret en relació amb l’accés sol·licitat,
l’APDCAT ha recordat que el fet que el Registre sigui públic no significa
necessàriament que les dades personals que hi constin esdevinguin també públiques
i, per tant, accessibles per a qualsevol persona. Examinades les previsions de la Llei
7/1985 i del Decret legislatiu 2/2003, s’ha considerat que els regidors, així com els
ciutadans que acreditin tenir-hi un interès legítim i directe, podran accedir-hi sense
necessitat de consentiment dels afectats, sempre que es respectin els límits
establerts en la mateixa legislació de règim local (Dictamen 1/2012 i Dictamen
22/2012).
En consultes d’aquesta índole i quan l’accés l’han sol·licitat regidors municipals,
l’APDCAT ha recordat que l’ordenament jurídic els reconeix un dret d’accés a la
informació que pugui resultar necessària per desenvolupar les seves funcions. Això
no obstant, s’han de respectar els principis de qualitat i de finalitat establerts per la
LOPD, segons els quals únicament es poden tractar les dades que resultin
necessàries per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals
s’han obtingut (Dictamen 53/2012). Així, sempre que la finalitat perseguida amb
l’accés es pugui assolir igualment sense necessitat d’identificar les persones
afectades, l’APDCAT ha proposat considerar la possibilitat de donar la informació
sol·licitada de manera dissociada (Dictamen 28/2012) o bé, per als casos que ho
permetin, la possibilitat de facilitar un accés parcial si amb això s’assoleix la finalitat
perseguida (Dictamen 33/2012).
La concreció de la finalitat per a la qual els regidors sol·liciten les dades a què es fa
referència, tot i no ser exigible en aquests casos d’acord amb la Llei 7/1985 i la
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jurisprudència del Tribunal Suprem (la raó de la seva sol·licitud s’ha d’entendre
implícita en l’exercici de les seves funcions com a regidors), s’ha considerat
especialment recomanable quan l’accés pot comportar la comunicació de dades
sensibles (article 7 de la LOPD); així, s’hi pot donar accés sense facilitar més dades
de les estrictament necessàries per assolir la finalitat legítima perseguida. Aquest ha
estat el cas, per exemple, d’una petició d’accés d’un regidor a un expedient sobre
ajuts en matèria de serveis socials en què, atès que no es podia descartar el
tractament de dades sensibles, s’ha posat de manifest que, sens perjudici que
l’accés pogués resultar adequat, seria desitjable una major concreció de la petició
(Dictamen 37/2012).
En un altre cas, un regidor ha sol·licitat accedir a la informació relativa al llistat de les
persones seleccionades en el marc d’un pla d’ocupació municipal, així com conèixer
si aquestes persones estan empadronades en el municipi, per controlar la correcta
utilització dels fons que ha destinat el consistori a aquest pla. L’APDCAT ha
considerat que, atès que tampoc no es pot descartar el tractament de dades relatives
a la intimitat dels afectats, cal facilitar la informació sol·licitada de manera dissociada
o permetre-hi un accés parcial (Dictamen 55/2012).
En un cas, un regidor ha sol·licitat a l’ajuntament poder accedir a les dades personals
contingudes en el padró municipal, per enviar un document del partit polític al qual
representa. Aquí, la concreció de la finalitat de l’accés ha permès a l’APDCAT
considerar que, en aquest cas concret, l’accés sol·licitat pel regidor va més enllà del
desenvolupament de les funcions de control que pot tenir atribuïdes legalment i que
legitimen el seu accés al padró. Per tant, cal comptar amb el consentiment dels
afectats (Dictamen 34/2012).
En diverses ocasions, s’han tingut en compte les previsions de la Llei 30/1992. Per
exemple, una empresa promotora d’un pla de millora urbana ha sol·licitat accedir a
les dades personals identificatives i al domicili dels propietaris afectats per aquest
instrument de planejament urbanístic que consten en un expedient administratiu
obert, per poder fer les notificacions necessàries per constituir la Junta de
compensació. En aquest cas, s’ha recordat que, per poder accedir a aquesta
informació, cal tenir la condició d’interessat, és a dir, cal ser titular d’un dret o d’un
interès legítim que pugui resultar afectat per la decisió que s’adopti (articles 31 i
35.a). L’APDCAT ha conclòs que l’empresa promotora, com a propietària de la major
part edificada i en la mesura que vol promoure la modalitat de compensació bàsica,
de conformitat amb les previsions del Text refós de la Llei d’urbanisme, gaudeix de la
consideració de persona interessada i, per tant, pot accedir a les dades personals
sol·licitades (Dictamen 17/2012).
En un altre cas, una empresa asseguradora ha sol·licitat accedir a les dades
personals dels titulars de les àrees privades de caça on ha tingut lloc un accident per
col·lisió amb un animal cinegètic, a fi de presentar la reclamació de la responsabilitat
que se’n deriva. L’APDCAT ha considerat que aquesta entitat gaudeix d’interès
legítim i directe suficient per obtenir aquesta informació del Registre administratiu
(article 37.3), si bé cal que prèviament s’hagi identificat l’àrea privada de caça en
relació amb un sinistre en concret (Dictamen 56/2012).
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El reconeixement del dret d’accés a la informació que consta en arxius i registres
administratius a la persona que té la condició d’interessada, o bé que acredita
disposar d’un interès legítim i directe, no exclou la necessitat de garantir els drets
previstos a la LOPD. Seria el cas del dret d’oposició (article 6.4 de la LOPD) de les
persones denunciants que al·leguin causes justificades, basades en la seva situació
personal, que hagin d’impedir l’accés de terceres persones. S’ha considerat que en
aquest tipus d’accessos resultaria especialment curós amb la protecció de dades
que l’administració informés el denunciant sobre la possibilitat que el denunciat
accedeixi a les dades que apareixen a la denúncia, per tal que, en cas que hi
concorri algun motiu fonamentat i legítim, exerciti el seu dret d’oposició (Dictamen
23/2012 i Dictamen 30/2012).
Pel que fa a l’accés plantejat en relació amb documents històrics d’un arxiu
municipal, l’APDCAT ha recordat, com en anys anteriors, que la Llei 10/2001 estableix
un règim diferenciat d’accés segons si els documents als quals es vulgui accedir
contenen dades personals íntimes o no. És a dir, que aquesta normativa estableix una
protecció reforçada de la informació íntima, així com de les dades que puguin afectar
la seguretat, l’honor o la imatge de les persones (article 36.1). Com a norma general,
s’ha tingut en compte que les dades relatives a nom, cognoms o adreça no es poden
considerar dades reservades de la vida de les persones, relatives a una esfera íntima,
àmbit propi i reservat del coneixement dels altres. Quan hi consten aquestes dades,
qualsevol persona pot accedir a la documentació sense consentiment dels afectats,
un cop superat el termini legal de trenta anys des de la producció del document. En
cas contrari, és a dir, si hi consten dades personals de les considerades íntimes,
només s’hi pot accedir, sense consentiment, un cop transcorregut el termini de vint-icinc anys d’ençà de la mort de la persona afectada; si aquesta data es desconeix,
s’hi pot accedir un cop transcorreguts cinquanta anys d’ençà de la producció del
document, moment en què la LOPD no resulta aplicable (Dictamen 49/2012). Ara bé,
també és possible facilitar l’accés a la informació de manera dissociada.
Consultes sobre el règim aplicable a la comunicació o a la cessió de dades personals i
sobre l’adequació a la LOPD de determinats tractaments de dades

Es continuen plantejant consultes relatives a casos de cessió o comunicació de
dades, que cal interpretar a partir del que disposa el règim general previst als articles
11 i 21 de la LOPD. En aquests casos, cal analitzar si es té el consentiment dels
titulars de les dades o bé si hi ha habilitació legal per comunicar les dades.
En un cas concret, s’ha analitzat si un ens local podia facilitar a l’empresa promotora
d’un miniparc eòlic en el municipi les dades dels propietaris de les parcel·les
afectades, per tal de poder sol·licitar la declaració d’utilitat pública i poder contactarhi amb la intenció d’arribar a un mutu acord. En aquest cas, l’APDCAT ha considerat
que la cessió és possible, en la mesura que la interpretació conjunta de les previsions
de la normativa vigent en matèria d’energia elèctrica i en matèria d’expropiació
forçosa habiliten l’accés a dades cadastrals protegides sense consentiment dels seus
titulars (article 53 del Reial decret legislatiu 1/2004), atès que l’empresa promotora
acredita haver presentat la documentació necessària per iniciar la tramitació de
l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte del miniparc eòlic (Dictamen
50/2012).
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En un altre cas, s’ha plantejat una possible cessió de dades des d’una entitat de dret
públic a un organisme autònom, per poder exercir la inspecció del compliment de
l’obligació dels propietaris d’habitatges arrendats de dipositar-hi la fiança. L’APDCAT
ha considerat que, malgrat tractar-se de dos ens de dret públic que exerceixen
competències diferents sobre una mateixa matèria, com és l’habitatge, les previsions
de la mateixa llei d’habitatge porten a concloure que calia comptar amb una norma
amb rang de llei o, si no, amb el consentiment dels afectats per poder considerar
aquesta cessió legítima (Dictamen 10/2012).
D’altres vegades, s’han plantejat dubtes respecte d’una determinada cessió de
dades personals entre diferents administracions públiques, a l’empara de l’article 21
de la LOPD. Per exemple, en un cas en què la finalitat de la cessió és identificar els
beneficiaris d’una subvenció, així com notificar-los aquesta condició i determinar-ne
l’import, l’APDCAT ha recomanat obtenir la informació necessària emprant altres
mecanismes que garanteixin millor el dret a la protecció de dades personals
(Dictamen 40/2012).
En un altre cas, s’ha plantejat la possible comunicació de dades personals dels
treballadors adscrits a un sistema de sanejament des d’un ens local a una empresa
pública, per exercir la competència d’alta inspecció que té atribuïda. En aquest cas,
s’ha considerat que, si la finalitat de la petició és la justificació necessària per
preparar i lliurar el fons d’explotació corresponent a l’ens local, resulta suficient
facilitar un certificat del cost de personal adscrit al sistema de sanejament, identificat
per categories, o fins i tot amb codis identificatius no desxifrables per tercers. En
canvi, si la petició respon a l’exercici de les funcions de control que el Decret
legislatiu 3/2002 li atribueix, l’empresa pública pot accedir a tota la informació que
necessiti per a aquesta funció. En aquest sentit, l’APDCAT ha remarcat que l’accés ha
de ser proporcional a la finalitat perseguida amb la inspecció (Dictamen 13/2012).
En un cas concret, s’ha examinat què succeeix quan un ens local exerceix la facultat
de verificar la conformitat de les dades contingudes en una declaració responsable,
en el marc d’un procediment administratiu. L’ADPCAT ha considerat que quan, fruit
d’aquesta actuació, s’obté una “verificació negativa” de la informació, es produeix
una cessió de dades que troba l’habilitació per fer-la sense consentiment en els
articles 11.2.a, 11.2.c i 21 de la LOPD. Ara bé, si es modifica la informació inicial o
s’afegeix qualsevol dada complementària, ha recordat que cal el consentiment de
l’afectat o bé una norma amb rang de llei que ho habiliti (Dictamen 26/2012).
Pel que fa a les cessions de dades personals en l’àmbit de l’estadística, enguany
l’APDCAT ha analitzat si les dades contingudes en el Registre de Població de
Catalunya i, en concret, la dada domicili, poden comunicar-se a la policia local d’un
municipi per exercir les seves funcions. Per tal de donar una resposta més acurada,
l’APDCAT ha diferenciat les finalitats concretes per a les quals es cedeixen les dades
i ha conclòs que la Llei 23/1998 habilita la comunicació, sense consentiment, quan el
seu coneixement és necessari per exercir les funcions de policia administrativa
atribuïdes per llei i per a assumptes en què el domicili resulti rellevant. Per la seva
banda, l’article 22.2 de la LOPD n’habilita la comunicació sense consentiment amb
finalitats policials, sempre que es faci de manera individualitzada i s’acrediti que la
dada és necessària per prevenir un perill real per a la seguretat pública o per a la
repressió d’infraccions penals (Dictamen 38/2012).
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D’altra banda, s’ha valorat si un ajuntament pot comunicar als responsables d’una
enquesta la dada relativa al número de telèfon dels joves seleccionats com a
participants. L’APDCAT ha considerat legítima aquesta cessió sense consentiment
dels afectats, en la mesura que es produeix entre administracions públiques i
s’emmarca en una activitat estadística inclosa en la Llei 13/2010, si bé ha recomanat
informar-ne els afectats (Dictamen 18/2012).
En ocasions, s’ha examinat la legitimitat de les cessions de les llistes de persones
que pertanyen a grups de professionals, com és el cas d’un ciutadà que ha sol·licitat
conèixer la situació d’exercici professional dels advocats d’un col·legi professional.
S’ha conclòs que, en la mesura que aquesta informació consta en la guia del col·legi
professional, qualsevol persona hi pot tenir accés lliurement, ja que aquesta guia té la
consideració de font accessible al públic (article 3.j de la LOPD). Però, a més,
aquesta circumstància també es pot conèixer atesa l’obligació del col·legi
professional de donar informació als ciutadans, per mitjà de la finestreta única, sobre
les dades relatives als professionals col·legiats, obligació imposada per la Llei 7/2006
als col·legis professionals (Dictamen 16/2012). En un altre cas, tot i que l’APDCAT ha
considerat que el col·legi professional gaudeix d’habilitació legal per comunicar al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el llistat de col·legiats inhabilitats per
exercir la professió, s’ha recomanat valorar la possibilitat de facilitar aquesta
informació mitjançant l’esmentada finestreta única (Dictamen 43/2012).
D’altra banda, l’APDCAT també ha tingut l’ocasió de poder analitzar si es pot cedir a
una candidatura a les eleccions col·legials el llistat de col·legiats, per tal de donar
conèixer el programa electoral i fer les comunicacions electorals escaients. En aquest
cas, s’ha considerat que, més enllà que la cessió de dades gaudeixi d’habilitació
legal, l’ordenament jurídic no obliga a cedir aquesta informació de la manera
sol·licitada, per la qual cosa, i seguint les previsions dels estatuts del col·legi en
qüestió, cal comunicar-la a través de la secretaria del mateix col·legi (Dictamen
31/2012).
En un altre cas, s’ha examinat si la documentació annexa a la convocatòria de
l’assemblea ordinària d’un col·legi professional compleix amb la normativa de
protecció de dades, en identificar els col·legiats que impulsen la inclusió d’un punt de
l’ordre del dia a l’Assembla General esmentada. Examinada la normativa sectorial
aplicable, l’APDCAT ha considerat que aquesta informació l’ha de poder consultar
qualsevol col·legiat i en qualsevol moment, atès que cal poder conèixer i comprovar
que la presentació de la proposició s’ha fet seguint els requisits i el procediment
establert en els estatuts del col·legi (Dictamen 57/2012).
En diverses ocasions, l’examen concret de les comunicacions de dades ha portat a
l’APDCAT a analitzar la figura de l’encarregat del tractament (article 12 de la LOPD).
En concret, s’han examinat la configuració i els fluxos informatius que hi pot haver
entre el responsable i l’encarregat. En aquests casos, l’APDCAT ha recordat la
necessitat que es clarifiquin les obligacions de tots dos intervinents (responsable i
encarregat) a través del contracte pertinent. També ha recordat la previsió de la
disposició addicional 26a del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
segons la qual si el contractista accedeix a dades personals de les quals l’entitat
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contractant és responsable, aquell tindrà la consideració d’encarregat del tractament
(Dictamen 47/2012).
Sovint, s’ha valorat si els ajuntaments poden accedir a la informació personal
actualitzada que hagi tractat una empresa en la prestació d’un servei municipal. En
aquests casos, s’ha assenyalat que, atesa l’existència d’un contracte d’encarregat,
l’empresa sempre ha de seguir les instruccions donades pel consistori en aquest
contracte. Això implica que, per prestar el servei encomanat, aquesta empresa pot
recollir les dades necessàries per a la prestació del servei o tractar i modificar les
dades personals prèviament facilitades per l’ajuntament. Un cop finalitzada la
prestació, està obligada a retornar-les a l’ajuntament responsable del tractament, així
com qualsevol suport o document en què consti alguna dada personal objecte de
tractament, o bé a destruir-les o a transferir-les a un altre encarregat, sempre d’acord
amb el que s’hagi fixat en el contracte d’encàrrec signat. Així mateix, s’ha recordat
que l’empresa, com a encarregada del tractament i en la mesura que així es
desprengui del contracte d’encàrrec, també està obligada a complir el deure
d’informació als afectats. Així, en el moment de la recollida de les dades, les
persones afectades tenen coneixement que les seves dades s’inclouran en un fitxer la
responsabilitat del qual correspon a l’ajuntament, i que l’empresa les tractarà amb la
finalitat de gestionar el servei municipal en el municipi de què es tracti, a banda,
evidentment, de la resta de punts de l’article 5.1 de la LOPD. Per la seva part,
l’ajuntament, com a responsable, té accés a tota la informació que hagi estat
necessària perquè l’empresa contractista presti el servei. L’APDCAT ha recordat que,
un cop rebuda la informació actualitzada, l’ajuntament no pot emprar-la per a una
altra finalitat diferent a la que va motivar-ne la recollida. (Dictamen 9/2012 i Dictamen
52/2012).
En altres ocasions però, la manca d’un contracte d’encarregat entre l’ajuntament i
l’empresa prestadora del servei ha comportat que aquesta comunicació d’informació
personal es tracti com una cessió de dades personals, que pot trobar habilitació en
l’article 11.2.c de la LOPD. Aquest precepte reconeix la possibilitat de comunicar les
dades, sense consentiment dels afectats, quan el tractament correspongui a la lliure i
legítima acceptació d’una relació jurídica el desplegament, compliment i control de la
qual impliqui necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de
tercers. Així doncs, en els casos analitzats s’ha considerat que, en la mesura que la
l’administració titular del servei sotmet la prestació del servei de l’empresa
concessionària a un seguit de controls i a un règim de responsabilitat, perquè així ho
estableix la normativa vigent en matèria de règim local, hi concorre el supòsit previst
en aquest precepte de la LOPD i, per tant, la comunicació de la informació sense
consentiment compta amb habilitació legal (Dictamen 45/2012 i Dictamen 54/2012).
Pel que fa a les cessions que afecten a les dades personals que consten en el padró
municipal, enguany s’ha tornat a recordar que l’accés o la comunicació de dades
personals entre diferents unitats administratives o òrgans administratius d’una mateixa
administració pública, si bé es podria considerar un accés a dades personals de
tercers diferents de l’interessat, no constitueix pròpiament una cessió o comunicació
de dades en el sentit previst a la LOPD, atès que aquestes unitats o òrgans
municipals no constitueixen un tercer, sinó que formen part de la mateixa persona
jurídica, l’ajuntament, que és el responsable del fitxer.
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Ara bé, l’APDCAT insisteix que, en qualsevol cas, l’accés a la informació que consta
en aquest registre administratiu s’ha de fer respectant el principi de qualitat de les
dades (article 4.2 de la LOPD). D’aquesta manera, les diferents unitats administratives
d’una mateixa administració pública només hi poden accedir si la finalitat per a la
qual sol·liciten l’accés resulta compatible amb la finalitat per a la qual consten les
dades en el padró, i la dada domicili o residència és rellevant. Com a norma general,
s’ha considerat que, ateses les tipologies de dades que obligatòriament han de
constar en el padró, poden haver-hi altres finalitats municipals que habilitin el
tractament d’aquestes dades en la mesura que no són finalitats incompatibles amb la
del padró, derivades de l’exercici de les competències que la legislació de règim
local o sectorial atribueix als ajuntaments.
Així, en un cas, un cop emprada una aplicació informàtica per automatitzar el
Registre d’entrada i sortida de documents mitjançant la importació de dades
personals del padró, es pretén aprofitar la informació obtinguda per, posteriorment,
actualitzar d’ofici les dades del Padró. S’ha considerat que aquesta actuació no
resulta conforme amb el principi de finalitat, sens perjudici que la discrepància
detectada entre el que declara un ciutadà en el seu escrit i el que consta en el padró
pugui posar-se en coneixement del ciutadà, perquè iniciï els tràmits corresponents
per modificar les seves dades, així com que l’ens local pugui actuar com consideri
convenient per mantenir el seu padró actualitzat d’acord amb la legislació de règim
local (Dictamen 3/2012).
Pel que fa a la resta de comunicacions de dades del padró municipal que sí que
tenen consideració de cessió, en un cas una administració pública ha sol·licitat
l’expedició de certificats d’empadronament acreditatius de les persones que habiten
en determinats habitatges unifamiliars d’un Parc de Conservació, i la data en què
s’han donat d’alta a l’habitatge, per tal d’exercir les seves competències en matèria
de gestió patrimonial. S’ha considerat que la cessió, sense consentiment, compta
amb habilitació suficient en la normativa de règim local i que el coneixement del
domicili resulta rellevant, així com que, per aplicació del principi de qualitat, pot
resultar suficient comunicar únicament les dades identificatives d’aquestes persones
(Dictamen 36/2012).
Consultes sobre la possibilitat de difondre determinada informació personal

Com en anys anteriors, es continuen rebent consultes relatives a la possible
publicació o difusió d’informacions de caràcter personal.
S’ha analitzat si existeix habilitació legal per publicar, en una pàgina web, informació
sobre l’evolució de la contractació pública que inclou dades personals. Examinades
les previsions del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, s’ha considerat
que, en aquest cas, resulta adequat a la LOPD publicar les dades relatives al nom i
cognoms de les persones físiques contractistes de l’administració pública, però no
així la dada relativa al NIF (Dictamen 11/2012).
En un altre cas similar, s’ha conclòs que aquest mateix Text refós de la Llei de
contractes del sector públic habilita igualment la difusió de la informació relativa als
subministradors empresaris individuals d’un ens local, a través del seu portal web.
D’altra banda, s’ha considerat que, tot i que no existeix una norma amb rang de llei
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que requereixi la publicació d’informació sobre les despeses de l’alcalde, els regidors
o els càrrecs de confiança en aquest portal, també és possible donar-ne difusió si
aquestes persones, com a afectades, així ho decideixen, sens perjudici que la
publicació de la informació es pugui fer de manera dissociada (Dictamen 48/2012).
També s’ha examinat la possibilitat de divulgar, en el portal web municipal, les dades
relatives al nom i cognoms de les persones contractades en el marc d’un pla
metropolità d’ocupació. L’APDCAT, tot i considerar que la difusió pot resultar ajustada
a la LOPD d’acord amb els principis rectors de la contractació de personal de les
administracions públiques i, en concret, amb el principi de publicitat, ha qüestionat la
manera de dur-la a terme. S’ha considerat que emprar un títol en el portal per al llistat
de persones contractades en què se les identifiqui com a col·lectiu en una situació
social difícil dóna una informació excessiva i converteix la difusió de dades en
contrària al principi de qualitat (Dictamen 53/2012).
En un cas relacionat amb la difusió a la seu electrònica d’un ens local de determinats
edictes o anuncis amb dades personals, l’APDCAT ha considerat que la publicació
esmentada és conforme amb la LOPD sempre que es disposi del consentiment dels
afectats, o bé quan aquesta s’emmarqui o porti causa en els supòsits previstos, entre
d’altres, en la normativa reguladora del règim local o en la normativa referida a un
procediment concret, atès que en aquests casos es disposa d’habilitació legal. Així
mateix, ha recomanat específicament analitzar, prèviament a la difusió, si la finalitat
perseguida es pot assolir igualment sense publicar el contingut íntegre de l’acte
administratiu, així com emprar sistemes de recerca adequats i assegurar un termini
d’exposició de la informació respectuós amb el principi de qualitat (Dictamen
20/2012).
També s’ha plantejat una consulta en què s’ha examinat si un col·legi professional pot
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler d’anuncis de la seva
seu electrònica, l’acord de baixa forçosa per incompliment reiterat del pagament de
les quotes col·legials quan no ha estat possible notificar-ho personalment. Constatada
l’existència d’habilitació legal suficient en ambdós casos, l’APDCAT ha especificat
que, per aplicació del principi de qualitat de les dades, la publicació de l’impagament
de les quotes, juntament amb les dades identificatives de l’afectat, pot resultar
desproporcionada en tractar-se d’una dada innecessària per assolir la finalitat de la
publicació (Dictamen 12/2012).
D’altra banda, l’APDCAT ha analitzat un cas en què un ens local ha plantejat fer
accessibles les gravacions de les sessions dels plens municipals a través d’Internet.
Examinada la normativa vigent en règim local i la jurisprudència del Tribunal Suprem
respecte d’aquesta qüestió (entre d’altres, la sentència de 18 de juny de 1998), s’ha
considerat que d’acord amb el que estableixi el reglament orgànic de cada ens local
pot existir habilitació suficient per difondre les sessions dels plens municipals, tret
d’aquelles sessions o part d’elles que puguin afectar el dret a l’honor, la intimitat i la
pròpia imatge. Entre d’altres aspectes, s’ha recalcat la necessitat de garantir la
ubicació correcta dels micròfons, per tal d’evitar la captació de converses privades la
difusió de les quals pot resultar inadequada (Dictamen 25/2012).
En un altre cas similar, però en què la gravació de les sessions dels plens municipals
les gravaven persones del públic assistents als plens i que no formen part de cap
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òrgan municipal, s’ha posat de manifest que la competència per entrar a valorar el
tractament de dades plantejat correspon a l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades (Dictamen 32/2012).
D’altra banda, pel que fa a un supòsit en què s’ha plantejat incorporar una secció
específica relativa a necrològiques en una pàgina web municipal, l’APDCAT ha
precisat, en primer terme, quin és l’objecte de la normativa de protecció de dades
personals. En aquest sentit, ha recordat que la informació sobre persones mortes, per
bé que pugui estar protegida per una altra normativa, no està protegida per la LOPD.
S’ha considerat doncs que no hi ha cap impediment per publicar les dades relatives
al nom, l’edat i la fotografia del difunt, juntament amb la informació del fet de la seva
mort. Ara bé, pel que fa a la publicació del lloc i la data de la celebració del funeral,
ha considerat necessari comptar amb el consentiment de la família del difunt, atès
que aquestes dades no només revelen informació sobre un acte que forma part de la
vida familiar, sinó que també poden revelar dades relatives a les creences del difunt
o, fins i tot, d’altres integrants de la família o de l’entorn més proper al difunt
(Dictamen 5/2012).
Tractament de dades personals especialment sensibles, com ara les dades de salut

Pel que fa al tractament de dades que la LOPD qualifica d’especialment protegides,
entre d’altres les dades de salut, sovint es planteja quin és el tractament més
correcte.
En una consulta, l’administració pública competent en matèria de salut ha plantejat la
possibilitat d’emprar mecanismes d’accés a les dades de salut basats en un usuari i
contrasenya. L’APDCAT ha considerat que en aquest cas és preferible l’ús de
certificats digitals o del DNI electrònic com a mitjà per garantir el compliment de les
mesures de seguretat de nivell alt, pel que fa a la identificació i a l’autenticació
d’usuaris, ja que ofereixen més garanties de seguretat. No obstant això, ateses les
previsions de la Llei 11/2007 i del RLOPD, també és possible emprar altres sistemes
robustos d’identificació i d’autenticació, sempre que, evidentment, la política de
seguretat implantada en garanteixi la confidencialitat (Dictamen 29/2012).
En un altre cas, s’ha examinat si per fer estudis observacionals cal comptar amb el
consentiment dels afectats. Seguint les previsions de la Llei 21/2000, l’APDCAT ha
recordat que el tractament de dades de salut per a finalitats d’investigació requereix,
a manca de consentiment, garantir sempre l’anonimat de la persona física que n’és
titular; per tant, cal separar les dades identificatives de les clinicoassistencials. En cas
contrari, aquestes dades només es poden tractar si es compta amb habilitació legal.
En aquest sentit, s’ha considerat que l’interès científic rellevant, l’elevat nombre de
participants, el caràcter retrospectiu de l’estudi observacional o l’absència de risc per
a la salut no són suficients per eximir de l’obligació de recollir el consentiment, atesos
els termes en què està redactada la normativa vigent (Dictamen 27/2012).
També s’ha analitzat un cas en què diverses administracions públiques pretenen
comunicar dades de salut a un grup de recerca, per fer un estudi sobre l’absentisme
laboral. S’ha conclòs que, en la mesura que la informació es comunicaria de manera
agregada, no calia comptar amb el consentiment dels afectats. Ara bé, atès que de la
informació facilitada se’n desprèn també la possibilitat que la cessió de dades de
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salut es faci per controlar l’absentisme laboral, l’APDCAT ha considerat que aquesta
comunicació requereix el consentiment exprés, lliure, inequívoc, específic i informat
dels treballadors (Dictamen 21/2012).
Tractament i cessió de dades personals de treballadors

En relació amb el tractament de les dades dels treballadors o dels funcionaris que pot
fer l’administració pública a la qual presten els seus serveis, sovint es plantegen
dubtes sobre els límits i les exigències que implica la LOPD.
A tall d’exemple, l’APDCAT ha analitzat si els sindicats poden emprar el correu
electrònic facilitat per un ens local als seus treballadors, per enviar-los informació
d’interès sindical. Atès que l’ús d’aquest mitjà de comunicació comporta un
tractament de dades personals, ja que l’adreça de correu electrònic té aquesta
consideració perquè permet identificar una persona física, cal que els sindicats
comptin amb el consentiment dels empleats o, si no, amb una norma de rang de llei
que els habiliti. En aquest cas, previ examen de la Llei orgànica 11/1985 i de la
jurisprudència en aquesta matèria, l’APDCAT ha considerat que els sindicats poden
fer servir el correu electrònic en virtut del dret a la llibertat sindical, si bé cal respectar
els límits establerts constitucionalment i que la informació tramesa tingui estrictament
de naturalesa sindical i laboral (Dictamen 7/2012).
L’APDCAT ha tingut l’oportunitat d’examinar en detall diverses comunicacions de
dades dels empleats públics d’un ajuntament als òrgans de representació dels
treballadors i la seva adequació a la normativa de protecció de dades (Dictamen
2/2012, Dictamen 14/2012 i Dictamen 44/2012).
D’una banda, l’APDCAT ha assenyalat que és possible cedir, sense consentiment, la
informació continguda en la còpia bàsica del contracte, sempre que es faci en el
marc de l’article 8.3.a) de l’Estatut dels Treballadors (ET). Així mateix, ha considerat
que, atès que determinades característiques dels llocs de treball de l’ens local poden
ser objecte de publicació, també ho poden ser les requalificacions o canvis
substancials d’aquests llocs de treball. Pel que fa, en concret, a la identificació de la
persona que ocupa una plaça, ha considerat que l’article 2.2 del RLOPD habilita que
es conegui el nom i cognoms i les funcions o llocs exercits per un treballador, així
com la relació de treballadors funcionaris i laborals. Pel que fa a la informació
necessària per constituir les meses electorals en les eleccions a l’empresa, ha
conclòs que, malgrat l’existència d’habilitació suficient, l’opció de publicar únicament
la identitat del treballador més jove i el de més edat, que són els que han de formar
part de la mesa, resulta més respectuosa amb la protecció de dades. En relació amb
els pressupostos municipals i la liquidació dels pressupostos d’anys anteriors i la
informació que hi hagi de constar, entre d’altres la continguda en l’annex de personal
de l’entitat local i la referida a les liquidacions, l’APDCAT ha considerat que, atès que
la normativa preveu que sigui de coneixement públic, també es pot facilitar a l’òrgan
de representació dels treballadors, sempre en els termes en què ho preveu la
normativa sobre els pressupostos municipals.
D’altra banda, l’APDCAT ha assenyalat que, amb les excepcions del supòsit de
l’article 53.1.c) de l’Estatut dels treballadors (ET) i de les comunicacions d’informació
en relació amb determinats acomiadaments disciplinaris (article 55.1 de l’ET), la
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comunicació de les circumstàncies o conseqüències del procés d’acomiadament de
treballadors concrets requereix el consentiment del titular de les dades. De la mateixa
manera ha considerat que, pel que fa a la informació relacionada amb expedients
disciplinaris, la comunicació del conjunt de la informació especificada en el cas
concret examinat requereix del consentiment dels titulars, sens perjudici de la
comunicació d’informació que es pugui derivar dels supòsits específics de l’ET i
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), relatius als tràmits d’audiència als
representants dels treballadors, i de la informació sobre les sancions imposades per
faltes molt greus (article 40.1.c) de l’EBEP). Així mateix, i atès que a la normativa
estudiada no hi ha habilitacions específiques, la comunicació individualitzada i
associada a cada treballador de la informació en matèria de condicions de treball
(hores extraordinàries, control horari negatiu, reducció de jornada, excedències, etc.),
als representants dels treballadors, requereix el consentiment dels titulars. Així
mateix, ha assenyalat que per cedir les dades contingudes en el document TC-2 cal
disposar del consentiment dels afectats, que ha de ser exprés per a les dades
especialment protegides (article 7 de la LOPD).
En un altre cas, l’APDCAT ha analitzat si els treballadors d’un determinat cos policial
estan obligats a facilitar i actualitzar les seves dades de contacte, així com les dades
de tercers que designin com a persones de contacte, a efectes de permetre’n la
localització. L’APDCAT ha considerat que l’existència d’una relació laboral entre
l’administració pública i aquestes persones és primordial per concloure si cal o no
consentiment dels afectats per recollir i tractar aquestes dades (Dictamen 39/2012).
Relacionat encara amb les dades personals dels empleats públics, s’ha plantejat a
l’APDCAT si és possible que un sindicat doni difusió a informacions relatives, entre
d’altres aspectes, a l’obertura d’un determinat expedient disciplinari i a unes escoltes
realitzades per un treballador de l’ens local. En el primer supòsit s’ha considerat que,
atesa la clara relació del cas amb qüestions que afecten o poden afectar les relacions
laborals en el context de l’ens local, i atès que només se n’ha fet una identificació
indirecta, la difusió plantejada en el cas concret examinat no resulta
desproporcionada, sens perjudici dels límits a l’exercici de la llibertat sindical, a la
llibertat d’expressió i al dret d’informar de les organitzacions sindicals que hi resultin
d’aplicació. Igualment, i pel que fa al segon supòsit, s’ha conclòs que, atesa la
manera concreta en què s’ha difós la informació, la difusió no pot considerar-se
desproporcionada (Dictamen 44/2012).
Consultes sobre el contingut i l’aplicació de diverses obligacions, drets i principis de la
LOPD

L’APDCAT també ha tingut ocasió d’analitzar l’adequació a la normativa de protecció
de dades d’una instrucció en què s’estableix la gestió mecanitzada de les consultes,
les queixes i els suggeriments dels ciutadans i les empreses, emesa per un ens local,
per donar així compliment a algunes de les disposicions de la Llei 11/2007. En aquest
cas, s’ha posat èmfasi en la necessitat d’esclarir alguns aspectes del mode descrit de
mecanització, com ara la previsió de completar amb una adreça fictícia l’apartat
corresponent a l’adreça electrònica del ciutadà que presenta l’escrit, perquè no en
disposa d’una pròpia, atès que, partint de la base que es tracta d’una dada personal,
és el seu titular (el ciutadà) i no el responsable del tractament qui ha de poder decidir
quan facilitar-la. Així mateix, s’ha recalcat la necessitat de complir els principis i les
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obligacions que estableix la LOPD, especialment pel que fa al deure d’informació
(article 5), a la creació i a la notificació al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya del fitxer de dades personals (article 20) i a l’adopció de les mesures de
seguretat adequades (article 9) (Dictamen 19/2012).
En un altre cas, l’APDCAT ha pogut examinar la darrera versió d’un projecte municipal
per crear un registre de víctimes de violència domèstica i de gènere que ja es va
analitzat l’any 2009 (Dictamen 35/2009). En aquests moments, però, s’ha focalitzat en
l’examen d’aspectes tan importants del projecte com el fitxer “Víctimes de violència
domèstica i de gènere”, creat específicament per l’ens local, els agents emissors i
receptors responsables dels fluxos d’informació o les referències al consentiment dels
titulars de les dades i al deure d’informació. En aquest sentit, s’ha insistit en la
necessitat de descriure les finalitats del tractament en relació amb el rol específic de
cada participant i de precisar quines són les dades adequades, pertinents i no
excessives per al tractament que ha de fer cada participant i sobre la base de quina
habilitació legal concreta. En especial atès que, en el cas de la problemàtica
derivada de la violència domèstica i de gènere, sol ser habitual el tractament de
dades sensibles ja sigui de les mateixes dones víctimes o de terceres persones. Així
mateix, s’ha recalcat que cal fer una valoració del marc normatiu sectorial aplicable,
perquè només així es pot discernir en quins casos cal el consentiment dels afectats i
en quins casos hi ha suficient habilitació legal per al tractament i comunicació de les
dades (Dictamen 8/2012).
Enguany, com l’any anterior, s’han resolt diverses consultes sobre les mesures de
seguretat que els responsables dels fitxers o tractaments han d’implementar, segons
les dades personals que prevegin tractar. En un cas, l’APDCAT ha tingut l’ocasió
d’examinar, en concret, el sistema de canvi de contrasenya de correu electrònic
corporatiu utilitzat per un ens local. En aquest sentit, ha recordat que el procediment
de gestió de les contrasenyes implementat n’ha de garantir la confidencialitat i la
integritat; que la contrasenya ha de ser robusta (la major o menor exigència en aquest
aspecte dependrà de la naturalesa de la informació protegida, però en qualsevol cas
pot portar a establir uns requeriments mínims); que el responsable ha d’establir perfils
d’usuaris per tal que cada usuari pugui accedir només a aquella informació per a la
qual estigui autoritzat per exercir les seves funcions; i que les contrasenyes s’han de
canviar de forma periòdica i, en qualsevol cas, sempre abans d’un any. En el cas
concret, l’APDCAT ha conclòs que cal revisar el procediment d’assignació, de
distribució i d’emmagatzematge de contrasenyes actual, per tal d’ajustar-se a les
exigències de la LOPD i del RLOPD (Dictamen 15/2012).
En un altre cas, s’ha plantejat si l’ús d’un sistema d’identificació per accedir al
campus virtual d’una universitat, basat en una contrasenya i un usuari format per la
lletra del NIF més els 7 primers dígits del DNI, és un sistema adequat d’identificació i
d’autentificació. S’ha conclòs que aquest mecanisme resulta una mesura de seguretat
adequada, en garantir l’autenticació de l’usuari, i que, per tant, es pot emprar per
accedir al campus virtual. A més, s’ha especificat que, sempre que la seguretat en
l’accés a aquest campus pugui veure’s compromesa, cal facilitar un nou usuari o
contrasenya als participants d’aquest espai (Dictamen 4/2012).
Així mateix, l’APDCAT ha examinat les implicacions que té per a la protecció de
dades la posada en funcionament d’un sistema de sol·licitud del certificat d’estar al
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corrent de les obligacions tributàries, basat en l’ús del correu electrònic. En aquest
cas, s’ha considerat que, en la mesura que el certificat seria tramès per correu postal
certificat a l’adreça fiscal que consti a la base de dades de l’administració pública
consultant, pot ser admissible emprar per a la sol·licitud un mecanisme d’acreditació
de la identitat del sol·licitant basat en l’enviament per correu electrònic de la
documentació escaient de manera escanejada. Això no obstant, és més recomanable
emprar altres mecanismes que ofereixin més garanties, com ara el DNI electrònic o
altres sistemes de signatura electrònica (Dictamen 35/2012).
En un altre cas, s’ha plantejat quin és el nivell de seguretat que s’ha d’aplicar al
tractament de dades personals fet emprant un programari que aglutina un conjunt
d’aplicacions que permeten al seu responsable dur a terme diverses accions, tals
com gravar, programar, editar i arxivar les notícies i els programes d’una emissora de
ràdio. Tenint en compte la tipologia de dades que es poden tractar, entre d’altres
dades especialment protegides, l’APDCAT ha considerat que cal adoptar un nivell alt
de seguretat (Dictamen 6/2012).
L’APDCAT també ha analitzat un cas en què el responsable ha manifestat la intenció
de crear un entorn virtual d’accés restringit per poder intercanviar, entre els seus
participants, informació de caràcter personal i així millorar la gestió del coneixement
en l’àmbit formatiu, però desconeix quines mesures de seguretat en concret cal
implementar. L’APDCAT, previ examen dels diferents fluxos d’informació que tenen
lloc en el supòsit plantejat, en què s’ha posat de manifest quins de tots els
participants d’aquest espai virtual poden tenir accés a la informació personal i les
condicions en què s’ha de produir aquest accés, ha conclòs que cal adoptar les
mesures de seguretat de nivell bàsic (Dictamen 41/2012).
D’altra banda, l’APDCAT ha analitzat també algunes de les obligacions que la
normativa de protecció de dades imposa al responsable del fitxer o del tractament en
relació, en concret, amb l’exercici dels drets d’habeas data. Especialment, s’ha
examinat un cas en què s’ha plantejat si els avis materns d’una menor sotmesa al
règim d’acolliment en família extensa poden accedir i obtenir còpia de tots els
documents, informes o resolucions en què constin dades personals de la seva
titularitat i que estiguin en poder de l’administració pública consultant. Es va esclarir,
primerament, que els avis materns d’una menor poden, com a afectats, exercir el seu
dret d’accés a la seva informació que consta en l’expedient d’aquesta menor relatiu a
l’adopció de mesures de protecció dels infants i adolescents desemparats.
L’APDCAT ha insistit que l’administració pública responsable ha de pronunciar-se, en
el termini màxim d’un mes, sobre si és procedent o no el dret exercit pels afectats.
Aquesta obligació persisteix, fins i tot, en el cas que no disposi de cap dada personal
de les persones peticionàries, i si aquest accés es denega els afectats poden
interposar una reclamació davant l’APDCAT (Dictamen 42/2012).
Es va plantejar també el cas d’un ciutadà que exerceix en termes amplis el seu dret
d’accés en relació amb diversos fitxers responsabilitat d’un ens local. L’APDCAT ha
recordat que, si bé això no impedeix necessàriament atendre el dret, sí que cal tenir
present que la mateixa normativa de protecció de dades admet que la manera com
l’interessat formuli el dret d’accés pot generar certa complexitat a l’hora de
respondre, fins al punt de considerar raonable que l’interessat hagi de concretar la
seva petició si així ho demana el responsable. Així mateix, respecte de l’exercici del
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seu dret de cancel·lació, l’ADPCAT ha recordat que les dades no es poden cancel·lar
mentre no es compleixi la finalitat perseguida amb el tractament. I ha afegit, en el
context de la videovigilància, que ateses les circumstàncies concretes del supòsit
plantejat l’ens local pot informar l’interessat que les imatges enregistrades en una
data determinada s’esborraran d’ofici quan es compleixin els quinze dies des de la
captació, sense que calgui esborrar-les immediatament. Això, tret que l’interessat
al·legui alguna circumstància o motiu pel qual sigui pertinent cancel·lar les imatges
abans que es compleixin aquests quinze dies (Dictamen 46/2012).
L’APDCAT ha tingut també l’ocasió d’examinar en detall les repercussions que té per
al dret fonamental a la protecció de dades personals la contractació dels serveis
Google Apps for Business feta per un ens local (Dictamen 24/2012).
D’entrada, ha assenyalat que la contractació d’aquests tipus de serveis que operen a
Internet (habitualment, sota un model d’aprovisionament de serveis TIC tipus cloud
computing o computació en núvol) requereix que hi hagi un contracte d’encàrrec del
tractament, amb el contingut mínim determinat a la LOPD i al RLOPD. Això no obstant,
tot seguit ha afegit que, ateses les condicions a què se sotmet el servei Google Apps
for Business, l’existència d’aquest contracte d’encarregat per si sol no pressuposa
que el tractament de les dades fet per Google Ireland Limited es faci sempre amb
totes les garanties exigides per la normativa espanyola de protecció de dades de
caràcter personal. En aquest sentit, ha manifestat que el responsable del tractament
està obligat, inexcusablement, a escollir un proveïdor que sigui capaç de garantir el
compliment de la normativa de protecció de dades, fent una anàlisi prèvia de
l’impacte de la contractació d’aquests serveis en la privacitat, amb una atenció
especial als riscos per a la seguretat i la integritat de la informació.
Amb la finalitat, precisament, de facilitar aquesta anàlisi, l’ADPCAT ha examinat
alguns d’aquests riscos prenent com a referència les condicions d’alta en el servei a
contractar. Així, entre d’altres aspectes, s’ha destacat la dificultat existent perquè el
tractament de dades s’ajusti al principi de qualitat, atès que la companyia Google
Ireland Limited estableix, de manera unilateral, unes condicions d’ús generals o
estàndard que no permeten establir amb claredat la finalitat concreta per a la qual es
tractaran les dades. Així mateix ha assenyalat que, tenint en compte el funcionament
propi d’aquests serveis, basat en un emmagatzematge simultani de la mateixa
informació en diversos servidors en centres de processament de dades, un altre risc
que pot amenaçar la seguretat de les dades personals i que el responsable del
tractament o fitxer ha de tenir en compte abans de contractar el servei és la
deslocalització de les dades o dels fluxos d’informació que hi poden tenir lloc.
Certament, la incertesa sobre la ubicació física real de la informació personal posa de
manifest la pèrdua efectiva de control sobre les dades per part del responsable i,
conseqüentment, la possibilitat que aquest vulneri la normativa de protecció de
dades. D’altra banda, l’APDCAT ha apuntat que la complexitat del funcionament de la
prestació d’aquests serveis fa que no sempre resulti fàcil definir o establir quines
mesures de seguretat s’implementaran. A tall d’exemple, ha manifestat que és molt
probable que en aquest àmbit es tractin alhora dades que requereixen un nivell de
protecció diferenciat (bàsic, mitjà o alt), però que el proveïdor d’aquests serveis, per
fer una oferta clara per a tots els seus clients, acabi aplicant unes mesures de
seguretat homogènies. És possible, també, que aquestes mesures estiguin
articulades d’acord amb estàndards diferents dels previstos en el RLOPD.
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Cal tenir en compte, doncs, els riscos que la computació en núvol pot comportar per
a la seguretat i la integritat de la informació personal i, en concret, els que es poden
derivar d’un tractament en un núvol públic, i també el volum de dades personals, fins i
tot de caràcter més sensible, que les administracions públiques empren per exercir
les seves funcions. L’APDCAT considera que, des del vessant del dret a la protecció
de dades de caràcter personal, els models de computació en núvol privats o
comunitaris podrien resultar una opció més adequada, atès que ofereixen més control
sobre el tractament de les dades realitzat pel proveïdor d’aquests serveis.
Consultes sobre la implantació de sistemes de videovigilància

L’APDCAT continua rebent consultes puntuals en què s’ha analitzat si la Instrucció
1/2009 és d’aplicació.
A tall d’exemple, s’ha considerat que la reinstal·lació de diverses càmeres en una
urbanització per part de l’ajuntament del municipi només es pot considerar viable i
legítima, des de la perspectiva de la protecció de dades personals, si es compleixen
els principis i les garanties de la LOPD que es recullen, precisament, en aquesta
Instrucció. En aquest sentit i entre d’altres aspectes, s’ha recordat que únicament les
forces i cossos de seguretat poden fer ús d’un sistema de videovigilància que capti
imatges de persones a la via pública (a l’entrada de la urbanització). Així mateix, s’ha
assenyalat que, en cas que l’ajuntament consideri justificat i necessari reinstal·lar
aquest sistema de videovigilància, cal sol·licitar autorització prèvia a la Direcció
General de la Policia, seguint el procediment establert en el Decret 134/1999
(Dictamen 51/2012).
3.2.1.3. Grup de coordinació d’assessories jurídiques
Com a conseqüència dels acords adoptats l’any 2007 a la reunió de directors de les
autoritats de protecció de dades de l’Estat, l’Assessoria Jurídica ha exercit la
coordinació del Grup d’Anàlisi Jurídica i Normativa, en què participen les assessories
jurídiques de les quatre autoritats de protecció de dades de l’Estat: l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat
de Madrid, l’Agència Basca de Protecció de Dades i l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.
Durant l’any 2012 s’ha fet una reunió de coordinació per videoconferència, al mes de
març, en què s’han tractat qüestions diverses en matèria de protecció de dades que,
per la seva complexitat o pel seu caràcter de novetat, requereixen una anàlisi
coordinada de les diferents assessories. En concret, la naturalesa de determinats
fitxers dels col·legis professionals, els efectes derivats de la Sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea de 24 de novembre de 2011 i de la Sentència del Tribunal
Suprem de 8 de febrer de 2012 sobre l’efecte directe de l’article 7.f) de la Directiva
95/46/CE, i sobre els nous projectes de normativa europea en matèria de protecció
de dades, és a dir, el Projecte de Reglament sobre el tractament de dades personals
i la lliure circulació d’aquestes dades, i el Projecte de Directiva de protecció de les
persones pel que fa al tractament de dades personals per les autoritats competents
amb finalitats de prevenció, investigació, detecció i persecució de delictes, l’execució
de penes i la lliure circulació d’aquestes dades.
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Sobre aquestes iniciatives normatives d’àmbit europeu, es va celebrar una reunió
específica al mes de juny, amb presència no només de les assessories jurídiques
sinó també de l’Àrea internacional de l’AEPD, per analitzar l’estat de tramitació i les
vies per fer un seguiment de l’evolució de la tramitació, així com les possibilitats
d’incidir en el contingut d’aquests projectes normatius per la via de formular
propostes.
Com en anys anteriors, l’experiència acumulada durant aquest any confirma la
valoració positiva que s’havia fet d’aquesta iniciativa, en la mesura que permet
aprofundir en l’estudi de qüestions especialment complexes, intercanviar informació i,
si escau, proposar criteris per dur a terme una actuació coordinada entre les diferents
autoritats de protecció de dades de l’Estat.
3.2.1.4. Representació i defensa de l’APDCAT i recursos administratius
Una altra de les funcions que duu a terme l’Assessoria Jurídica és la representació i la
defensa de l’Autoritat davant els òrgans jurisdiccionals.
L’any 2012 han tingut entrada cinc recursos contenciosos contra resolucions de
l’APDCAT. Dos en relació amb expedients sancionadors, dos en relació amb sengles
declaracions d’infracció d’administracions públiques i un en matèria de personal.
Així mateix, s’han obtingut sis pronunciaments judicials, cinc dels quals han estat
favorables i un desfavorable (pendent de resolució del recurs d’apel·lació). De les
sentències favorables, destaca un pronunciament respecte la vulneració del principi
de finalitat per part d’una entitat financera, en haver utilitzat per a una finalitat diferent
les dades obtingudes amb motiu de l’emissió d’un carnet d’estudiant. Cal destacar,
també, una sentència sobre la publicació indeguda de la identificació dels
treballadors d’una empresa concessionària d’un servei municipal (amb nom cognoms
i DNI), en ocasió de la subrogació contractual per part de l’empresa concessionària
successiva.
Pel que fa als recursos administratius, s’ha produït un descens respecte d’anys
anteriors. Se n’han presentat davant l’APDCAT un total de dinou. D’aquests, vuit
davant resolucions sancionadores o de declaració d’infracció, cinc s’han interposat
davant resolucions d’arxiu de procediments sancionadors o informacions prèvies,
cinc davant resolucions en matèria de tutela de drets i un en matèria de personal.
Dels dinou recursos, deu s’han desestimat, set han estat inadmesos, un s’ha estimat i
un altre s’ha estimat parcialment.
Pel que fa als supòsits d’inadmissió, com en anys anteriors cal assenyalar que la
majoria obeeixen a la manca de legitimació de la persona denunciant per interposar
recurs administratiu en el qual es reclama l’obertura del procediment sancionador, o
la imposició de la sanció corresponent, d’acord amb la jurisprudència més recent del
Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional en matèria de protecció de dades. Segons
aquesta jurisprudència, fins i tot en els supòsits en què la persona denunciant sigui
titular de les dades tractades il·lícitament, no disposa de legitimació per reclamar la
imposició d’una sanció o la incoació d’un procediment sancionador, un cop l’autoritat
de protecció de dades ja ha fet les comprovacions necessàries en relació amb la
denúncia de què es tracti.
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3.2.1.5. Elaboració de projectes de disposicions
Durant aquest any 2012, s’han tramitat dos expedients per elaborar dues
disposicions, que, malgrat tot, no han arribat a aprovar-se dins d’aquest any. Es
tracta, per una banda, de la resolució de creació de la seu electrònica de l’Autoritat,
d’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics. Per una altra banda, de la resolució de
creació del fitxer “premis” de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, necessari
per gestionar la informació personal vinculada a les convocatòries de premis i
concursos que l’Autoritat vulgui convocar.
A banda d’aquestes resolucions, cal destacar que l’any 2012 l’Autoritat ha elaborat
una Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals, amb la finalitat de facilitar
els ens locals el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. Es tracta d’un manual bàsic i que no fa una anàlisi exhaustiva de
les qüestions que s’hi recullen, però que permet una primera aproximació als
elements essencials de la protecció de dades.
La Guia recull els principis fonamentals i les obligacions més rellevants, fent
referència a la normativa aplicable en cada cas i incloent alguns exemples de les
consultes que l’Autoritat ha rebut amb més freqüència, amb les consegüents
respostes.
La Guia descriu els principis fonamentals que han de regir el tractament de dades de
caràcter personal, com el principi de consentiment, peça angular en la protecció de
dades i que constitueix el principi sobre el qual s’articula el poder de disposició i
control de qualsevol persona sobre les seves dades. S’hi incorporen determinats
supòsits en què cal reforçar el règim general d’aquest principi, per exemple quan es
tracten dades especialment protegides o quan es tracten dades de menors d’edat.
Un altre dels principis fonamentals que figura a la Guia és el de qualitat, que és el
segon dels principis cabdals pel que fa al dret fonamental a la protecció de dades i
que s’ha desgranat en els principis de proporcionalitat, finalitat, exactitud,
conservació i lleialtat.
La Guia incorpora les obligacions més rellevants que s’han d’observar en el
tractament de dades de caràcter personal, com les prèvies a l’inici de qualsevol
tractament: creació del fitxer i, si escau, modificació o supressió d’un fitxer existent;
notificació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per inscriure’l al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya i informació del tractament a la persona titular de
les dades. També inclou les principals obligacions que cal observar mentre duri el
tractament: el deure de secret, el règim de comunicació de dades personals,
l’encàrrec del tractament per compte del responsable del fitxer, l’atenció dels drets
d’habeas data (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), la implementació de les
mesures de seguretat que s’escaiguin, d’acord amb la naturalesa de les dades que
es tractin i, per últim, l’obligació d’elaborar el document de seguretat.
La Guia també recull el procediment de tutela de drets que garanteix l’exercici dels
drets d’habeas data al titular de les dades que ha vist desatesa o denegada la seva
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sol·licitud d’exercici de drets, així com els tipus de responsabilitat que es deriven del
tractament il·lícit de les dades personals i el procediment sancionador que se
segueix.
Per últim, la Guia fa referència també als codis tipus, que es poden instrumentar
mitjançant acords sectorials, convenis administratius o decisions d’empresa. En
aquests codis tipus, els responsables dels tractaments poden establir, de forma
autovinculant per als ens que s’hi adhereixen, les condicions d’organització, el règim
de funcionament, els procediments aplicables, les normes de seguretat, les
obligacions de les persones afectades i les garanties per exercir els seus drets en
matèria de protecció de dades, entre d’altres aspectes.
En definitiva, la Guia s’ha elaborat amb la finalitat que sigui una eina útil per als ens
locals a l’hora de conèixer millor el dret fonamental a la protecció de dades de
caràcter personal i facilitar, així, el compliment de la normativa en aquesta matèria.

3.2.2. El Servei de Consultoria de l’Àrea del Registre de Protecció de
Dades
El Servei de Consultoria, que va iniciar la seva activitat l’any 2005, s’adreça als
responsables dels fitxers i els tractaments, als encarregats del tractament dels fitxers i
a les entitats i les consultores que els assessoren per adequar les seves institucions a
la normativa de protecció de dades personals.
L’objectiu d’aquest servei és ajudar totes les entitats que ho sol·licitin en els
processos d’adequació a la normativa de protecció de dades personals en un sentit
ampli, i intentar simplificar les actuacions sempre dins del respecte al dret fonamental
a la protecció de dades personals.
S’hi pot demanar suport en el moment d’iniciar un nou projecte que afecti l’àmbit de
protecció de dades, per exemple la creació d’un nou sistema d’informació, o en
qualsevol altre moment del tractament de dades personals. Així, trobem supòsits de
creació d’un servei que ha de prestar un encarregat del tractament, de noves
comunicacions tant entre administracions com entre empreses del sector privat,
concreció de les excepcions que regula la normativa de protecció de dades,
compliment del deure d’informació, regulació de les relacions entre el responsable
del fitxer i l’encarregat del tractament, revisió de les disposicions de creació,
modificació i supressió de fitxers, etc. Les matèries objecte de consulta son similars a
les dels darrers anys.
Aquest servei es perllonga al llarg del procés d’adequació a la normativa de
protecció de dades i es modula d’acord amb les necessitats de l’entitat i del tipus de
consulta que es plantegi. Així, es pot resoldre per correu electrònic, per telèfon o
mitjançant una o diverses sessions de treball.
Es pot parlar de tres tipologies de consultes que es resolen:


Adequació a la normativa de protecció de dades personals. En aquest cas, com
en anys anteriors, hi ha entitats que inicien el procés d’adequació i volen tenir
identificats els passos que han de fer, així com entitats que volen fer auditories
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d’adequació a la normativa de protecció de dades i, també, consultes puntuals
relatives a un tractament concret de dades personals. Aquest any 2012, s’han
resolt nombroses consultes respecte de la regulació de les relacions entre el
responsable del fitxer i l’encarregat del tractament i la legitimitat de les cessions i
comunicacions de dades. Cal destacar que han augmentat les consultes respecte
de la determinació de l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, sobretot en relació a entitats privades. Les consultes respecte del
compliment del deure d’informació i de la delimitació de la necessitat o no
d’obtenir el consentiment continuen tenint una àmplia presència.


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



Aplicació de mesures de seguretat. Com en anys anteriors, en aquest àmbit les
preguntes se centren, sobretot, a identificar nivells de seguretat i a implantar
mesures organitzatives, o bé a aplicar les excepcions al nivell alt de seguretat
regulat al RLOPD.
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L’any 2012 s’han plantejat cinc-centes cinquanta-una consultes. Per matèries, les
consultes es distribueixen de la manera següent:


Dues-centes cinquanta consultes s’han formulat amb relació a l’adequació a la
normativa de protecció de dades, que representen el 45,37% de les consultes. En
aquest marc, es van tractar qüestions com ara la redacció de clàusules
informatives o de consentiment informat, la identificació dels requisits de
legitimació de les cessions de dades, la delimitació de les figures del responsable
del fitxer i de l’encarregat del tractament, els tractaments de dades sensibles, etc.
Cal destacar que és en aquesta tipologia de consultes on s’ha produït l’augment
més significatiu de preguntes. L’any anterior se n’havien formulat dues-centes
dues, enfront de les vuitanta de 2010. Es consolida, doncs, la tendència a l’alça
de l’interès de les entitats per adequar la seva actuació a les previsions de la
normativa de protecció de dades.



Dues-centes vuitanta-set consultes relatives a la inscripció de fitxers, que
representen el 52,08% del total. En aquest àmbit, s’han resolt qüestions referents
a la identificació de les entitats responsables dels fitxers i la delimitació entre
fitxers de titularitat privada i fitxers de titularitat pública, i s’han revisat nombroses
disposicions de caràcter general de creació, modificació i supressió de fitxers.



Catorze consultes respecte de la implantació de les mesures de seguretat que cal
aplicar en determinats tractaments (aplicació dels nous nivells de seguretats
regulats al RLOPD, aplicació de mesures de seguretat als tractaments manuals,
etc.), que representen un 2,54% del total. Cal assenyalar que, tot i que les
consultes relatives a mesures de seguretat puguin semblar escasses, aquestes
qüestions es resolen, també, amb motiu de consultes sobre l’adequació a la
normativa de protecció de dades.

Quant al tipus d’entitat, les entitats consultants han estat:






Cent vint-i-una entitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Dues-centes noranta-tres entitats de l’àmbit local
Vint universitats
Vint-i-cinc corporacions de dret públic
Noranta-dues entitats, dins la categoria d’altres tipus d’entitat (fundacions,
associacions, empreses mercantils, etc.)

Com ja és habitual, la gran majoria de consultes provenen dels ens locals i dels seus
òrgans dependents, que suposen un increment del 6,54% de les consultes amb
relació a l’any anterior. Així mateix, les consultes de les universitats han augmentat un
33,33%.

3.3. La potestat d’inspecció i de tutela de drets
La finalitat principal de la potestat d’inspecció i control que exerceixen les
administracions públiques en el seus àmbits sectorials respectius és vetllar per
l’adequació a la legalitat, tal com preveu la regulació general que la Llei 26/2010, del
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3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya (LRJPCat) fa d’aquesta potestat. A l’APDCAT, aquesta finalitat principal de
la potestat d’inspecció i control es tradueix en l’objectiu específic d’assegurar que els
tractaments de dades compresos en el seu àmbit d’actuació siguin respectuosos
amb el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal.
Així, la Llei 32/2010 relaciona les diverses funcions que correspon dur a terme a
l’APDCAT. En primer terme, cita la potestat d’inspecció, que s’exerceix a través de les
actuacions que es detallen a l’article 19 de la llei, amb una menció expressa a la
possibilitat d’inspeccionar els equips físics i lògics utilitzats als locals on estiguin
instal·lats. Aquestes actuacions d’investigació les exerceix l’Àrea d’Inspecció de
l’APDCAT (art. 20 del Decret 48/2003) i les entitats compreses dins el seu àmbit
d’actuació (responsables de fitxers i tractaments, i els encarregats dels tractaments)
tenen l’obligació de prestar-li auxili, amb caràcter preferent i urgent.
Les actuacions de l’Àrea d’Inspecció es poden iniciar mitjançant una denúncia o bé
d’ofici, en tenir coneixement de fets que podrien ser constitutius d’infracció, i
pretenen, principalment restablir la legalitat. En el marc d’aquestes actuacions
d’investigació, es fan requeriments d’informació o bé inspeccions presencials als
locals de l’entitat afectada, en les quals es poden inspeccionar els llocs i equips on
estan dipositades les dades.
Si durant les actuacions d’investigació no es detecten indicis que permetin motivar la
imputació d’una infracció, es finalitzen amb una resolució d’arxiu, que es comunica a
la persona denunciant i a l’entitat afectada. Si, contràriament, s’observen indicis
d’infracció, s’incoa el procediment sancionador corresponent. De tota la instrucció del
procediment sancionador, així com del control posterior de les obligacions
imposades a les resolucions, se n’encarrega el personal adscrit a l’Àrea d’Inspecció.
La Llei 32/2010 determina que la resolució que declari la infracció ha d’establir les
mesures a adoptar per corregir-ne els efectes, tant si es tracta de fitxers de titularitat
pública (art. 21.2) com si són fitxers de titularitat privada, als quals es pot imposar la
sanció econòmica corresponent (art. 21.3). D’aquesta manera, les actuacions
d’inspecció aconsegueixen també una funció preventiva, atès que les mesures
correctores imposades tenen uns efectes dissuasoris evidents respecte de l’activitat
futura d’aquella entitat, en tot allò que afecti la protecció de dades.
A banda d’aquestes actuacions vinculades a la funció de control, l’Àrea d’Inspecció
també s’encarrega de la funció de tutela dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació (art. 16 de la Llei 32/2010), que s’inicia sempre a partir de les
reclamacions presentades per les persones afectades. L’actuació de l’Àrea en aquest
àmbit consisteix a instruir i preparar la resolució dels procediments administratius i,
com en el cas dels procediments sancionadors, a controlar l’execució de la resolució
dictada.
Totes les resolucions (arxiu d’actuacions d’investigació, resolucions sancionadores i
resolucions de tutela de drets), tret de les que no tenen interès doctrinal, es publiquen
al web de l’APDCAT (www.apd.cat) prèvia anonimització de les dades de caràcter
personal (art. 19 Llei 32/2010). La publicació facilita, tant als ens sotmesos al control
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de l’APDCAT com a la mateixa ciutadania, conèixer la doctrina d’aquesta institució en
la seva activitat de control i tutela de drets.
Un cop feta aquesta introducció, s’inicia a continuació una anàlisi estadística de
l’activitat exercida per l’Àrea d’Inspecció, amb una visió comparativa respecte dels
darrers anys.
Aquesta anàlisi comença amb el nombre de denúncies i reclamacions rebudes a
l’APDCAT. En els quadres següents, es diferencia entre les que han donat lloc a
alguna actuació d’investigació o d’instrucció de l’APDCAT i les que s’han traslladat a
l’AEPD, en quedar els fets fora de l’àmbit competencial de l’APDCAT.

En aquesta primera taula, s’observa una disminució de les denúncies respecte de les
rebudes l’any 2011, en què l’augment respecte de l’any 2010 havia estat del 50%.
D’altra banda, les reclamacions de tutela de drets es mantenen en un nivell semblant.
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La disminució en el total de denúncies rebudes a l’APDCAT reflectida a la primera
taula ha repercutit, segons es pot veure en aquesta segona taula, únicament en les
denúncies traslladades a l’AEPD, mentre que el nombre de les que corresponia
investigar a l’APDCAT ha augmentat lleugerament (de cent quaranta-vuit a cent
cinquanta-tres), després de l’increment del 30% de l’any 2010 a l’any 2011. Cal dir
que vuit dels cent cinquanta-tres casos investigats per l’APDCAT s’han tramès
finalment a l’AEPD.
Pel que fa a les reclamacions de tutela que corresponia tramitar a l’APDCAT, també
han augmentat respecte de l’any 2011 (de quaranta-quatre a cinquanta), de tal
manera que es consolida la tendència ascendent mantinguda de manera constant en
els darrers anys.
En definitiva, el creixement del nombre d’actuacions d’inspecció i de procediments
de tutela de drets tractats per l’APDCAT es manté, Aquest augment es pot atribuir,
per una banda, al fet que la ciutadania coneix cada cop més i millor els seus drets
davant possibles vulneracions del dret a la protecció de dades; i, d’altra banda, a la
consolidació de l’APDCAT com a institució de referència en la defensa d’aquest dret
fonamental, que s’ha reforçat des de l’entrada en vigor de la Llei 32/2010.
També cal destacar que l’ús cada cop més intensiu d’Internet com a mitjà de difusió
d’informació sembla incidir en l’augment d’assumptes que arriben a l’APDCAT, alhora
que comporta que la ciutadania detecti més fàcilment les infraccions comeses en
aquest entorn. Aquest aspecte s’abordarà amb més detall més endavant.
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Després d’aquesta visió general sobre l’Àrea d’Inspecció, a continuació s’analitzen
amb més profunditat diversos aspectes de les actuacions que s’han dut a terme.
Primerament, s’abordarà la part vinculada a la funció de control, que aglutina les
actuacions d’investigació que s’emmarquen en la figura de les “informacions prèvies”
i els procediments sancionadors (apartats 3.3.1 i 3.3.2). Més endavant, s’aprofundirà
en la part referent a la funció de tutela de drets (apartats 3.3.3 i 3.3.4).

3.3.1. Informacions prèvies i procediments sancionadors
L’any 2012, l’APDCAT ha iniciat un total de cent cinquanta-tres actuacions
d’investigació prèvia (cent quaranta-vuit l’any 2011), la majoria arran de denúncies
presentades davant l’APDCAT.
Per aclarir els fets i els subjectes responsables, aquestes diligències inclouen
requeriments d’informació a les entitats investigades que, en ocasions, han obligat a
fer una inspecció presencial als locals de l’entitat objecte de control. D’aquestes
inspeccions se n’encarrega el personal funcionari adscrit a l’Àrea d’Inspecció, que té
la condició d’autoritat pública (art. 19.2 Llei 32/2010), que si escau és auxiliat per altre
personal de l’APDCAT amb coneixements tècnics en l’auditoria de sistemes
d’informació.

Tal com es pot veure, les inspeccions presencials han disminuït respecte de l’any
2011. La causa d’aquest decreixement és que, en la mesura del possible, s’ha optat
per fer actuacions menys intrusives i deixar la inspecció presencial únicament per als
supòsits en què fos imprescindible.
De les vint-i-set inspeccions presencials, cal destacar les fetes als locals de tres
ajuntaments a causa de l’incompliment reiterat dels requeriments formulats per
l’APDCAT en procediments previs, en contra del que és habitual. Aquesta situació
excepcional generava dubtes raonats sobre el grau d’adequació a la LOPD
d’aquestes entitats, motiu pel qual es va considerar necessari inspeccionar, amb un
abast general, els tractaments fets per aquelles entitats.
De la resta d’inspeccions presencials, la majoria es referien a tractaments de dades
fets mitjançant sistemes de videovigilància.
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En relació amb el tipus d’entitats investigades en les actuacions d’informació prèvia
instruïdes, en el quadre anterior s’observa que la majoria afecten l’Administració de la
Generalitat i l’Administració Local gairebé en la mateixa proporció. Cal destacar que
un nombre significatiu de les actuacions que afecten l’Administració de la Generalitat
es refereixen a centres sanitaris gestionats per entitats vinculades.
Així mateix, cal remarcar les setze informacions prèvies relatives a fitxers i
tractaments de titularitat privada, una part de les quals s’ha de vincular a
l’externalització de serveis de les administracions públiques. D’altra banda, també hi
ha un nombre significatiu de tractaments de dades de l’àmbit de la salut i de
l’ensenyament fets per entitats privades.
Cal destacar que, igual com va succeir l’any 2011, s’han rebut força denúncies
relatives al tractament o la difusió de dades personals a través d’Internet, i denúncies
vinculades amb els tractaments de dades personals (imatge o veu) mitjançant els
sistemes de videovigilància (vint-i-dues denúncies de cent cinquanta-tres). Aquesta
circumstància es reflecteix també en el nombre elevat de procediments sancionadors
incoats i resolts en què la infracció declarada s’ha comès en aquests dos entorns,
com es veurà més endavant.
Com s’ha dit anteriorment, la detecció d’indicis d’infracció en aquestes informacions
comporta la incoació del procediment sancionador, les xifres relatives als quals
s’indiquen en la taula següent. En primer lloc, les relatives als acords d’inici de
procediments sancionadors; en segon lloc, les resolucions que han posat fi a
procediments sancionadors i, en tercer lloc, les resolucions amb les quals s’arxiven
les actuacions d’investigació fetes en el marc d’una informació prèvia.
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Els procediments sancionadors incoats durant el 2012 han estat setanta (seixantanou, l’any 2011), trenta-tres dels quals s’han pogut resoldre durant el mateix any. A
aquestes trenta–tres resolucions cal afegir-ne quaranta-una de relatives a
procediments iniciats l’any 2011 la qual cosa dóna el total de setanta-quatre
resolucions de procediments sancionadors.
Quant a les informacions prèvies, s’han dictat cinquanta–nou resolucions d’arxiu, de
les quals lògicament una part es refereix a informacions prèvies obertes l’any 2011.

Pel que fa al sentit de les resolucions adoptades, en setanta-dues es va concloure
que s’havia comès, almenys, una infracció de la LOPD. D’aquestes, en seixantaquatre es declarava la comissió d’infracció conforme al règim específic per als fitxers
de titularitat pública; s’hi establien, també, mesures adients per corregir els efectes
de la infracció, tret dels casos en què ja s’havien adoptat durant la tramitació del
procediment, o d’aquells en què els efectes derivats de la infracció s’havien esgotat
amb la seva comissió.
L’Àrea d’Inspecció fa un seguiment exhaustiu de l’execució de les mesures
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correctores que s’imposen en les resolucions sancionadores, tant en l’àmbit públic
com en el privat. En els casos en què, un cop transcorregut el termini concedit, no se
n’acredita el compliment, es requereix l’entitat afectada perquè ho faci, amb
l’advertència que si l’incompliment persisteix es pot incoar un nou procediment
sancionador amb imputació del tipus infractor greu previst a l’art. 44.3.i) LOPD, per no
atendre els requeriments de l’APDCAT.
Aquests requeriments reiterats de compliment de mesures imposades amb
l’advertència de nou procediment sancionador són poc habituals, ja que les entitats
afectades acostumen a adoptar en forma i termini les mesures correctores requerides
per l’APDCAT. D’aquesta manera, s’aconsegueix reconduir als postulats de la LOPD
una determinada activitat o situació que prèviament vulnerava el dret a la protecció
de dades.
A tall d’exemple, en nombrosos casos, amb aquestes mesures s’ha aconseguit
modificar els enfocaments de càmeres de videovigilància per tal d’ajustar-los al que
preveu la Instrucció 1/2009 de l’APDCAT, ja sigui per evitar la captació d’imatges
il·legítimes o per limitar el camp de visió al mínim imprescindible, en especial en el
cas de càmeres que enfocaven la via pública.
Un altre àmbit en què les mesures correctores ha tingut una incidència significativa és
la remissió d’expedients administratius als jutjats i tribunals del contenciós
administratiu. En aquest àmbit, es van declarar diverses infraccions de la LOPD
perquè, en l’expedient administratiu remès a l’òrgan judicial, s’hi incloïen llistes que
contenien dades personals relatives a terceres persones, dades que en puritat no
formaven part d’aquell expedient ja que no servien d’antecedent a la resolució
combatuda amb el recurs contenciós. Arran dels pronunciaments que es van fer en
aquest sentit en diverses resolucions de procediments sancionadors, les entitats
afectades van cessar en aquella pràctica contrària a la LOPD.
L’APDCAT va intervenir en diversos procediments, davant l’aparició en obert a
Internet de documents que contenien dades personals (en alguns casos, fotografies
de menors en l’àmbit escolar), sense que aquesta difusió estigués legitimada. Amb
aquesta intervenció, es va aconseguir que l’entitat afectada retirés aquells continguts
d’Internet i que implantés les mesures de seguretat preceptives per evitar aquests
accessos indeguts.
Per últim, un nombre significatiu de resolucions s’ha referit a la publicació de dades
personals en butlletins oficials, amb motiu de la notificació per edictes d’actes
administratius. En aquests casos, com ja s’havia exposat en diverses resolucions de
l’any 2011, no es qüestiona l’habilitació legal per fer aquest tractament, ja que les
normes de procediment administratiu, en concret els articles 58.4 de la LRJPCat i
59.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú (RJPA) exigeixen aquesta publicació als diaris oficials, quan l’acte
administratiu no s’ha pogut notificar personalment. Aquestes resolucions incideixen
en el fet que aquesta difusió ha de respectar el principi de qualitat, en el seu vessant
de dades excessives, i es considera que, per complir amb la finalitat d’identificació
de les persones afectades, és excessiu publicar-ne el nom i cognoms i el número del
NIF complet. Tal com s’indicava en aquestes resolucions, les mateixes normes de
procediment administratiu han previst expressament la necessitat de limitar les dades
57

objecte de publicació, si es poden lesionar drets o interessos legítims (art. 58.5 de la
LRJPCat i 61 de la LRJPA). En aquests supòsits, no es pot obviar el perill potencial
que suposa la difusió d’aquestes dades per un mitjà electrònic com la publicació dels
edictes en el butlletí digital esmentat, la qual cosa fa més necessari encara publicar
únicament les dades estrictament necessàries.
En vuit resolucions de procediments sancionadors es va considerar que s’havia
comès alguna infracció en fitxers o tractaments de titularitat privada, en tres de les
quals es va imposar la sanció econòmica corresponent. A les altres cinc es va aplicar
la figura de l’advertència, si bé en dues es va imposar també sanció econòmica
perquè s’imputava més d’una infracció. D’aquestes cinc advertències, en destaquen
tres de l’àmbit educatiu (una escola concertada i dues AMPA). A continuació
s’indiquen les quanties relatives al total de multes imposades.

A continuació es detalla la classificació dels procediments sancionadors resolts
durant l’any 2012, segons la naturalesa de les entitats afectades.
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Des d’aquesta perspectiva, el nombre més elevat es refereix a infraccions comeses
per ajuntaments (trenta-vuit), en el qual destaca el nombre d’infraccions comeses en
relació a tractaments fets en l’àmbit de les policies locals.

Dels setanta-quatre procediments sancionadors resolts l’any 2012, setze estan
vinculats a l’entorn d’Internet, en els quals s’han inclòs alguns casos relatius al correu
electrònic (cinc). Aquesta dada ha augmentat de forma significativa en relació a l’any
anterior, en què l’entorn més afectat va ser el de videovigilància (catorze) i, en segon
lloc, Internet (deu).
Cal destacar que cinc d’aquests setze procediments afecten l’àmbit escolar, la
majoria en relació a la difusió d’imatges d’alumnes a Internet sense consentiment dels
pares. Una altra part significativa d’aquests procediments es refereixen als
assumptes ja tractats de publicació de dades excessives a l’edició digital dels diaris
oficials. Finalment, també cal remarcar alguns casos d’infraccions comeses per grups
municipals, per difondre a Internet documents amb dades personals als quals havien
accedit lícitament per a l’exercici de les seves funcions.
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Quant a la videovigilància, si bé s’ha produït un lleuger descens respecte de l’any
anterior, el nombre de procediments segueix essent força significatiu. Els onze casos
resolts no es referien únicament a tractaments il·lícits d’imatges, sinó també a
infraccions en la captació de la veu. Com s’ha avançat en enumerar els àmbits en
què més han incidit les mesures correctores adoptades, la majoria d’aquests
procediments fan referència a tractaments de dades excessius, en relació amb la
finalitat de vigilància de seguretat dels edificis o control d’accessos que pretenen
assolir, bé perquè capten imatges de la via pública sense que això resulti inevitable
per assolir la finalitat de seguretat esmentada, bé perquè capten zones de treball o
de lleure que resulten desproporcionades en relació amb la finalitat pretesa. També
en alguns procediments s’ha declarat la infracció per la manca d’aprovació de la
disposició de creació del fitxer, quan això resultava preceptiu. En d’altres, s’ha
declarat la vulneració del principi de finalitat, atès que les imatges captades
inicialment amb la finalitat de videovigilància per raons de seguretat s’havien utilitzat,
després, per a una finalitat diferent, com ara la incoació d’expedients disciplinaris.
Per últim, s’han resolt diversos procediments en què la infracció declarada es referia
a la manca dels cartells informatius sobre l’existència de les càmeres.
En relació al tractament de dades en l’àmbit de salut, cal remarcar algunes
infraccions per manca d’implantació de les mesures de seguretat necessàries per
destruir documentació clínica. Es tracta de documentació que s’havia de destruir i
que es dipositava en contenidors de cartró oberts, com a pas previ perquè una
tercera empresa la destruís, cosa que en cap cas garantia que s’evités l’accés de
persones no autoritzades a la documentació esmentada.
Pel que fa a l’àmbit policial, destaquen alguns casos d’enregistrament de trucades de
la policia local, en què s’han imputat diverses infraccions (manca de creació de fitxer,
vulneració del principi de qualitat per tractar dades excessives i vulneració del deure
d’informació). Cal destacar també dos procediments sancionadors resolts per
accessos indeguts al sistema d’informació policial en l’àmbit de les policies locals, en
concret per utilitzar el codi d’usuari i la contrasenya d’una altra persona.
A continuació, es detalla la classificació dels procediments sancionadors resolts
segons la tipologia de la infracció declarada.
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El nombre més elevat d’infraccions declarades correspon a la conculcació del
principi de qualitat de dades consagrat a l’article 4 de la LOPD, en les seves
manifestacions diferents. La major part (tretze) es refereix al vessant de
proporcionalitat, és a dir per recollir o tractar dades no adequades i excessives per a
la finalitat perseguida (publicació a diaris oficials, videovigilància i enregistrament de
trucades). En menor nombre (quatre), aquest principi de qualitat s’ha vulnerat en el
vessant de finalitat, per tractar les dades personals amb una finalitat diferent per a la
qual s’havien recollit. En el cas restant de conculcació de principi de qualitat, es va
considerar que s’havia fet un tractament deslleial de les dades personals, perquè un
ajuntament havia accedit a la bústia d'entrada del compte de correu corporatiu d’un
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treballador, amb el consegüent accés a la informació de caràcter personal que se'n
deriva, sense haver informat de el treballador manera prèvia sobre una prohibició
absoluta d'ús personal de l'eina de treball ni sobre la possibilitat de control.
Respecte de les infraccions de comunicació de dades il·lícites, en vuit dels casos es
referia a Internet. La difusió de dades per Internet es considera una cessió o
comunicació de dades de caràcter personal, definida per l’article 3.i) de la LOPD com
“qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent a l’interessat”, i
regulada per l’art. 11 de la mateixa llei. Així doncs, tot i no tenir un destinatari concret
sinó una pluralitat indeterminada, la difusió de dades a través d’Internet s’ha de
considerar una comunicació de dades i, per tant, amb caràcter general només és
lícita quan es compta amb el consentiment dels afectats o bé ho autoritza una norma
amb rang de llei.
Pel que fa a la vulneració del dret d’informació de l’article 5 de la LOPD, de les
catorze infraccions declarades el nombre més important es refereix a càmeres de
videovigilància. També destaquen els casos de formularis utilitzats per recollir dades.
De les infraccions per vulneració del deure de secret, cal destacar diferents supòsits
en què s’imputa aquesta infracció per l’aparició a la via pública de documentació
amb dades de caràcter personal, amb el consegüent accés de terceres persones no
legitimades a les dades esmentades i la vulneració del principi de confidencialitat de
les dades. En aquests supòsits, es va fer inspecció presencial, en la qual es va
constatar la manca d’implementació de les mesures de seguretat que resultaven
exigibles i es va imputar també aquesta infracció. De la resta d’aquests supòsits, cal
destacar els d’enviament de correus electrònics a una pluralitat de destinataris sense
utilitzar l’opció de còpia oculta, o alguns d’inclusió de dades personals en llistes
exposades en taulers ubicats en llocs que permetien l’accés a persones no
autoritzades.
Per últim, també s’han de destacar les onze infraccions declarades per la manca de
creació del fitxer de titularitat pública, entre els quals hi ha set supòsits en l’àmbit de
la videovigilància.

3.3.2. Supòsits destacats
Com ja s’ha esmentat, les resolucions sancionadores –igual com la resta de
resolucions dictades- estan disponibles al web de l’APDCAT (www.apd.cat), de
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 32/2010 i, per tant, es pot
accedir fàcilment al seu contingut. No obstant això, a continuació se’n destaquen
algunes que es consideren d’interès.
3.3.2.1. Conculcació del principi de qualitat de dades
3.3.2.1.1. Vessant de proporcionalitat
a) Un ajuntament va instal·lar un sistema de videovigilància a la via pública, amb la
finalitat de controlar el trànsit. D’acord amb el 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, abans d’iniciar el tractament d’imatges a través de càmeres cal
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que l’autoritat competent de l’Ajuntament –en cas de vies públiques competència dels
municipis- n’autoritzi la instal·lació i ús per mitjà de la resolució corresponent. A més,
si les imatges s’emmagatzemen, cal crear el fitxer d’acord amb el que preveu la
LOPD. En aquest cas, es va constatar que una de les càmeres instal·lades permetia
captar imatges de persones que transitaven per una zona d’una plaça de la via
pública no destinada al pas de vehicles. Així, atès que aquesta captació de dades
personals no estava justificada per la finalitat de control del trànsit, es va concloure
que l’Ajuntament feia un tractament excessiu contrari al principi de proporcionalitat.
b) Un ajuntament va instal·lar un sistema de videovigilància a les dependències de la
policia local, amb el consegüent enregistrament d’imatges i també de la veu. En la
resolució d’aquell procediment, es va considerar que l’enregistrament de la veu no
era necessari per a la finalitat prevista de control d’accessos i seguretat per a la qual
es van instal·lar les càmeres. Tampoc no era necessària la captació de manera
directa d’imatges del policia que desenvolupava les seves funcions a la zona de
recepció, ni de la seva pantalla d’ordinador, ni de les persones que accedien als
serveis d’ús públic situat a la mateixa sala. Per tot això, es va declarar la conculcació
del principi de qualitat de dades en el seu vessant de proporcionalitat.
c) Un ajuntament va inserir a l’edició digital del butlletí oficial diverses notificacions
per edictes, en què s’identificava les persones interessades amb el seu nom i
cognoms i el número de DNI/NIE complets. Un cop analitzada la normativa específica
de l’àmbit tributari aplicable, es concloïa que la finalitat perseguida per notificar a
través del butlletí oficial s’hauria pogut assolir sense necessitat de publicar el nom i
cognoms juntament amb el número del DNI/NIE amb totes les seves xifres, ja que la
identificació dels obligats tributaris o de les persones interessades quedava garantida
mitjançant la publicació del seu nom i cognoms. La resolució afegia que, davant
l’eventual coincidència entre dues o més persones afectades, la situació es podia
salvar amb la publicació parcial del DNI/NIE.
En aquesta mateixa resolució es recordava que els butlletins oficials constitueixen
una font d’accés públic (article 3.j de la LOPD), cosa que implica la possibilitat que
qualsevol persona pugui consultar i tractar la informació que s’hi conté i, d’acord amb
l’article 11.2.b) de la mateixa llei, les dades recollides d’aquests mitjans es puguin
comunicar a tercers. Cal tenir en compte també les repercussions que es deriven de
la publicació d’aquesta informació a Internet, per la consegüent facilitat per accedir a
aquesta informació i pel temps prolongat en què aquesta informació pot estar
disponible a Internet.
d) Una empresa pública tenia com a pràctica habitual consignar, als plecs de càrrecs
formulats en els expedients disciplinaris incoats contra el seu personal, una llista de
totes les sancions que anteriorment s’havien imposat a la persona treballadora
expedientada. Es va constatar que algunes de les sancions que es detallaven en el
plec de càrrecs eren intranscendents en el procediment disciplinari concret, a banda
que, segons es preveia expressament al conveni col·lectiu, ja havien d’estar
cancel·lades dels fitxers de l’empresa. A la resolució es va considerar que l’empresa
havia tractat dades personals no adequades ni pertinents, que resultaven del tot
excessives.
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3.3.2.1.2. Vessant de finalitat
a) Un ajuntament que havia instal·lat un sistema de videovigilància a la seu de la
policia local, amb la finalitat de control d’accessos i seguretat, va utilitzar la imatge i la
veu captades per incoar i fonamentar un expedient disciplinari contra policies
d’aquesta comissaria, sense el seu consentiment ni l’habilitació legal. Es va
considerar contrari al principi de finalitat.
b) En un altre procediment sancionador es va concloure que no s’havia vulnerat el
principi de finalitat en la utilització, en el marc d’un procediment disciplinari, d’imatges
captades pel sistema de videovigilància instal·lat amb fins de seguretat. En aquell
expedient disciplinari, s’imputava a un policia local l’incompliment dels seus deures
respecte de la custòdia d’un objecte perdut per un ciutadà, que la policia local havia
de protegir a les seves dependències fins a lliurar-lo al seu propietari. En la resolució
es va considerar que l’incompliment del protocol establert en la custòdia dels béns
dipositats a les dependències de la policia local podia incidir en la finalitat de
seguretat associada al sistema de videovigilància, de tal manera que no s’havia
produït un canvi en la finalitat.
c) Un ajuntament va rebre per correu electrònic la queixa d’un ciutadà sobre uns
suposats defectes en el manteniment de la instal·lació esportiva municipal i el va
reenviar a l’empresa concessionària que la gestionava, perquè donés resposta a la
queixa. L’entitat concessionària va detectar que la queixa l’havia formulat un
treballador seu, motiu pel qual el va acomiadar per deslleialtat. D’aquesta manera,
l’entitat concessionària havia rebut de l’ajuntament unes dades personals per a una
finalitat concreta (contestar la queixa) i les va utilitzar per a una finalitat diferent i no
compatible amb la inicialment prevista i legítima (acomiadament).
d) Un ajuntament va utilitzar les dades del padró municipal per adreçar als veïns més
grans de 75 anys un sobre amb la capçalera del consistori, que contenia una carta
signada per l’alcalde i també el logotip d’una empresa privada. A la carta s’informava
de l’acord entre l’ajuntament i l’empresa per al servei de centre de dia per a la gent
gran, del qual l’empresa tindria la concessió. En l’enviament es va incloure també un
tríptic en què l’empresa publicitava altres serveis i activitats (servei de cangur i de
reforç escolar, serveis financers, etc.). La resolució va considerar que l’ajuntament
havia utilitzat les dades del fitxer del padró d’habitants per a una finalitat diferent per
a la qual s’havien recollit.
3.3.2.1.3. Vessant de tractament deslleial
Un ajuntament va desviar durant un període de temps el correu corporatiu electrònic
d’un funcionari que estava de baixa, a un compte de correu no corporatiu
corresponent a una altra persona funcionària del mateix ajuntament. Aquest accés a
informació d’índole personal es va produir sense ni tant sols haver intentat advertir-ne
la persona afectada. En el procediment també es va acreditar que l’ajuntament no
havia informat prèviament el seu personal de la possibilitat de fer aquest
redireccionament en cas de baixa laboral, ni tampoc no hi havia una instrucció
expressa prèvia que prohibís de manera absoluta els usos personals del correu
corporatiu. Aquesta manca d’informació prèvia genera en els empleats l’expectativa
de poder-ne fer un ús personal, encara que sigui de manera accessòria, i també la
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creença que hi ha una situació de tolerància envers aquest ús, de manera que es
genera una expectativa de confidencialitat.
En la resolució s’argumentava que si bé l’ajuntament, en la seva condició
“d’empresari”, tenia la facultat de direcció i control de l’ús del correu electrònic
corporatiu, d’acord amb la doctrina del Tribunal Suprem (sentències del TS de
26/09/2007 i 06/10/2011) la legitimitat d’aquestes facultats està supeditada al deure
d’informar, de manera prèvia, el personal afectat, o que hi hagi una prohibició
absoluta de l’ús personal d’aquests mitjans. En aquesta situació, l'accés de
l'ajuntament a la bústia d'entrada del compte de correu corporatiu d’una persona
treballadora que estava de baixa laboral, sense haver-la intentat advertir prèviament,
implica un tractament de dades deslleial que vulnera la prohibició establerta a l’article
4.7 de la LOPD, d’acord amb el qual “es prohibeix la recollida de dades per mitjans
fraudulents, deslleials o il·lícits”.
3.3.2.2. Vulneració del dret d’informació
a) Un ajuntament tenia implantat un sistema de gravació de trucades telefòniques
entrants i sortints en l’àmbit de la policia local. No s’informava les persones afectades
de la circumstància de la gravació de la seva veu, ni tampoc es facilitava la
informació a què es refereix l’article 5 de la LOPD. La resolució del procediment
sancionador va declarar que s‘havia vulnerat el deure d’informació, si bé precisava
que l’article 24 de la LOPD permet excloure el deure d’informar en aquells casos en
què la seguretat pública pugui veure’s afectada, o quan es tracti de la persecució
d’infraccions penals. El aquest cas, però, algun dels telèfons que gravaven les
trucades no estava vinculat a aquest àmbit policial, motiu pel qual aquesta exempció
no era aplicable.
b) Dels diversos casos en què es va vulnerar el deure d’informació en la recollida de
dades personals a través de formularis, es destaca el cas d’un imprès oficial que un
organisme havia repartit entre les oficines de farmàcia de Catalunya, per tenir-lo a
disposició de determinades persones que hi havien de fer constar les seves dades
personals. En la tramitació del procediment es va acreditar que el formulari esmentat
no contenia els punts previstos a l’article 5.1 de la LOPD, tal com imposa
expressament per al cas de formularis l’art. 5.2 de mateixa llei.
3.3.2.3. Vulneració del deure de secret
a) Un ajuntament va exposar el quadrant horari laboral, els fulls relatius a les
retribucions de complements variables i a les hores extres en uns taulers ubicats en
les dependències de la policia local. A la informació exposada hi constaven diverses
dades de caràcter personal dels agents, als quals es podia identificar amb el seu
nom i cognoms i número de targeta d’identificació personal, així com conèixer-ne
informació personal relativa a l’horari, retribucions complementàries i hores extres, la
baixa reducció de jornada, permís de paternitat o llicència de matrimoni. Alhora,
l’ajuntament també hi exposava els comunicats d’interès policial relatius a persones
que presumptament havien comès algun acte delictiu.
En relació a aquests darrers comunicats, es va considerar que la seva difusió havia
d’estar restringida als agents de la policia local. D’altra banda, l’exposició del
65

quadrant horari al tauler seria lícita d’acord amb el previst a l’art. 6.2 de la LOPD, ja
que es tractava d’unes dades de caràcter personal necessàries per mantenir o
complir una relació administrativa o laboral. Així, també, els agents de la policia local
podien conèixer els torns de treball assignats i facilitar així els canvis necessaris per
garantir la cobertura del servei. L’accés, però, havia de quedar limitat als agents de la
policia local, però en el procediment es va acreditar que hi podien accedir persones
no autoritzades, motiu pel qual es vulnerava el deure de secret.
b) Una persona adscrita a un organisme públic de l’àmbit de salut va elaborar un
document que contenia dades de caràcter personal (nom i cognoms, número
d’història clínica, etc.) de quatre-cents setanta-dos pacients amb càncer d’un
determinat hospital. Aquest organisme va elaborar el document en la seva condició
d’encarregat del tractament de l’hospital responsable del fitxer, en la prestació de
determinats serveis assistencials a l’hospital. En el procés d’elaboració d’aquest
document, es va fer un tractament automatitzat que va comportar que es difongués a
través d’Internet, cosa que va provocar que terceres persones no autoritzades hi
poguessin accedir sense el consentiment de les persones afectades. En
conseqüència, es va declarar que l’encarregat del tractament havia vulnerat el deure
de secret.
c) Uns ciutadans van denunciar la troballa a la via pública de documentació que
contenia dades de caràcter personal de salut, referides a diverses persones usuàries
d’un centre de salut. En el curs del procediment sancionador es va acreditar que
terceres persones no autoritzades havien accedit a aquesta documentació i, en
conseqüència, l’entitat que gestionava el centre de salut havia vulnerat el deure de
secret.
d) Un mateix hospital va cometre diverses vulneracions del deure de secret respecte
de dades personals incloses a històries clíniques. El procediment va constatar que
l’hospital va lliurar la història clínica d’un pacient a una tercera persona, que no tenia
cap relació amb el pacient; es va constatar també que el mateix hospital havia inclòs
documentació clinicoassistencial d’un pacient a la història clínica d’un altre, cosa que
havia permès que persones no autoritzades hi accedissin.
e) Una entitat que gestionava un museu va enviar un correu electrònic a diverses
persones. En el correu constava l’adreça electrònica de totes les persones
destinatàries, ja que no es va utilitzar l’opció de còpia oculta. Es va considerar que
aquesta conducta vulnerava el deure de secret.
3.3.2.4. Conculcació del principi de consentiment
a) Un ajuntament va recollir les imatges de menors de diversos centres educatius del
municipi i les va difondre per mitjà d’uns vídeos publicats a YouTube i d’unes
fotografies publicades al web municipal i al web www.issuu.com, als quals es podia
accedir sense restriccions. Aquests tractaments es van fer sense el consentiment
dels seus representants legals, motiu pel qual es va declarar que l’ajuntament havia
vulnerat el principi del consentiment en la recollida i la difusió posterior de les dades.
b) Personal docent d’un centre educatiu concertat va ordenar a un menor, que en
aquell moment tenia deu anys d’edat, d’introduir la seva contrasenya i el seu usuari
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de Facebook, per tal d’accedir i consultar el contingut que aquest menor tenia
publicat al seu compte. Aquest tractament es va fer sense comptar amb el
consentiment dels seus pares, amb els quals es va contactar després d’aquest accés
il·lícit a la informació. Tampoc no hi concorria habilitació legal que emparés l’esmentat
tractament.
3.3.2.5. Manca de mesures de seguretat
a) Un empleat d’un ajuntament que no tenia la condició de policia va poder accedir al
Sistema d’Informació Policial de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, al
qual únicament hi poden accedir els membres de cossos policials. Aquest accés
d’una persona que no era policia es va fer a través del codi d’usuari i la contrasenya
que un membre de la policia local d’aquell ajuntament li havia facilitat. Es va
considerar que l’ajuntament, com a responsable del tractament, no va garantir
l’eficàcia de les mesures de seguretat relatives al control d’accés i a la identificació i
autenticació dels usuaris.
b) En un mitjà de comunicació es va informar que la policia local d’un ajuntament
havia fet un presumpte ús indegut de les claus d’accés al Sistema d’Informació
Policial de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Una de les notícies
s’il·lustrava amb una imatge d’un document on constaven anotades les claus d’accés
(codi usuari i contrasenya) al sistema esmentat corresponents a un membre de la
policia local. En el procediment sancionador es va acreditar que, com a mínim, un
agent de la policia local va accedir-hi amb el codi d’usuari i la contrasenya d’un altre
policia, de manera que l’ajuntament, com a responsable del tractament, no garantia la
identificació correcta de l’usuari.
c) Es va constatar que el personal administratiu de les àrees d’admissió de tots els
centres de salut i sociosanitaris gestionats per una determinada entitat podien
accedir a dades de salut de pacients de tots aquests centres, accés que no es va
acreditar que fos necessari per exercir les funcions encomanades. Conseqüentment,
es va declarar que s’havien vulnerat les mesures de seguretat exigides i, en concret,
la prevista a l’art. 91.1 del RLOPD.

3.3.3. Procediments de tutela de drets
En relació amb la potestat de tutela de drets s’han rebut seixanta-dues reclamacions,
si bé dotze s’han traslladat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè
feien referència a fitxers o tractaments sotmesos a la seva competència. Així, el
nombre de reclamacions rebudes que corresponia instruir a l’APDCAT ha estat de
cinquanta, la qual cosa suposa un increment respecte de l’any anterior (quarantaquatre). Aquest increment ha comportat també un augment de les resolucions
dictades en aquests procediments, com s’observa al quadre següent.
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A continuació es classifiquen les resolucions dictades en procediments de tutela de
drets, segons el sentit de la resolució.

Com s’observa, la majoria de reclamacions s’han estimat totalment o en part. Això ha
comportat que en la majoria d’aquestes resolucions s’hagi requerit l’entitat
responsable perquè fes efectiu el dret que inicialment no s’havia atès, tret del casos
en què s’havia fet efectiu durant la tramitació del procediment. Cal assenyalar que, en
un nombre força important, l’estimació de la reclamació es basa en raons formals i, en
concret, perquè l’entitat responsable no havia donat resposta a l’exercici del dret en
el termini fixat. Aquest fet posa de manifest la dificultat amb què es poden trobar les
entitats per complir el termini corresponent, sobretot el de deu dies aplicable als drets
de cancel·lació, rectificació i oposició.
Un cop dictada la resolució i l’eventual requeriment per fer efectiu el dret, es fa un
seguiment de l’execució. En alguns casos ha estat necessari obrir un incident
d’execució, per dirimir les controvèrsies suscitades entre les dues parts enfrontades
(persona reclamant i entitat reclamada) sobre l’execució de la resolució. Aquest
incident finalitza amb una resolució de la directora, en la qual l’APDCAT es pronuncia
sobre si es considera o no executada la resolució.
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També respecte de l’execució de la resolució del procediment, en altres supòsits
residuals s’ha iniciat procediment sancionador contra l’entitat responsable ja que,
malgrat el requeriment exprés fet a la resolució, no s’havia fet efectiu el dret objecte
de tutela. Això podria ser constitutiu del tipus infractor previst a l’art. 44.3.e) de la
LOPD, per impedir o obstaculitzar l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.

Quant al dret que era objecte de reclamació, la meitat de les reclamacions feien
referència al dret de cancel·lació, de les quals més endavant se’n destacaran les que
es consideren més rellevants.
Com es pot observar, gairebé l’altra meitat de reclamacions es refereixen al dret
d’accés. Un nombre significatiu es refereixen a sol·licituds d’accés a història clínica,
de manera que en la seva resolució cal tenir en compte també la legislació sectorial
específica. Aquesta legislació reconeix aquest dret no només a la mateixa persona
afectada, sinó també a les persones que hi estan vinculades per raons familiars o de
fet i en especial en casos en què la persona afectada ha mort, tret que ho hagués
prohibit expressament.
Tret d’aquests casos d’accés a la història clínica, s’han resolt diverses reclamacions
de persones que pretenien accedir a informació continguda en expedients
administratius. En aquests casos, s’ha recordat que l’existència de dades personals
de tercers per si mateixa no seria raó suficient per impedir l’efectivitat del dret
d’accés exercit, ja que es podria fer efectiu igualment, prèvia ocultació de les dades
personals dels tercers.
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Les dues reclamacions relatives al dret d’oposició tenien per objecte tractaments
vinculats a la publicació de dades personals a Internet.
A continuació, es detalla la classificació dels procediments de tutela de drets resolts
segons de la naturalesa de les entitats objecte de reclamació.

La majoria de reclamacions feien referència a departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya o entitats vinculades. Cal matisar, però, que en aquest grup
hi ha incloses les reclamacions fetes en l’àmbit sanitari.
Tot seguit es classifiquen els procediments de tutela de drets resolts segons l’entorn
afectat. Es pot comprovar que el primer lloc l’ocupa l’entorn de recursos humans,
circumstància que s’ha de considerar excepcional, ja que obeeix a les diverses
reclamacions presentades per representants sindicals d’una mateixa entitat, que
participaven en una mesa negociadora sobre les condicions de treball, en la qual es
va produir el tractament de dades personals respecte del qual es pretenia la
cancel·lació.
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3.3.4. Supòsits destacats
Com ja s’ha dit a l’epígraf introductori, les resolucions adoptades per l’APDCAT en el
marc dels procediments de tutela de drets estan disponibles al web de l’APDCAT
(www.apd.cat), de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la Llei 32/2010. Per
això, com ja s’ha fet a l’epígraf 3.3.2, a continuació es resumeixen únicament algunes
resolucions que es considera que tenen una significació especial.
3.3.4.1. Dret d’accés
a) Una persona va reclamar davant l’APDCAT perquè un centre hospitalari no li havia
facilitat l’accés a la història clínica completa del seu germà difunt, ja que en la
documentació facilitada hi mancava informació que considerava rellevant. En la
resolució dictada per l’APDCAT es posava de manifest, com a qüestió prèvia, que la
petició d’accés objecte de reclamació s’emmarcava en el dret d’accés regulat a la
normativa de l’àmbit sanitari (article 18.4 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre,
d’autonomia del pacient), que inclou entre les persones legitimades per exercir
aquest les persones vinculades per raons familiars o de fet a un pacient difunt. Per
això, la resolució indicava que es tractava d’una sol·licitud d’accés que anava més
enllà del dret d’accés específicament previst a l’article 15 de la LOPD. A partir d’aquí,
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l’anàlisi de la pertinència o no de l’accés fet, sobre la base de les prescripcions de la
normativa específica sanitària, va conduir a l’estimació de la reclamació formulada i el
consegüent requeriment perquè el centre sanitari facilités la història clínica completa
a la persona sol·licitant.
b) Una ciutadana va reclamar perquè un centre de salut no li havia fet efectiu el dret
d’accés a la seva història clínica. La resolució va concloure que, sobre la base de la
legislació de protecció de dades i també l’específica de salut, la persona reclamant
tenia dret a obtenir una còpia de la seva història clínica completa. Això, sens perjudici
del dret dels professionals sanitaris que havien intervingut a invocar la reserva de les
seves observacions, apreciacions o anotacions subjectives, així com del dret de
tercers a la confidencialitat de les seves dades que poguessin figurar en la història
clínica de la persona reclamant.
c) Un ciutadà va reclamar perquè no s’havia fet efectiu del tot el dret d’accés exercit
davant un centre sanitari, respecte de les seves dades personals i les dels seus dos
fills menors d’edat que figuraven en aquell centre. En la resolució s’argumentava que,
respecte de les dades dels fills menors, quan l’acció l’exerceix el pare respecte de
dades dels fills es presumeix que ho fa en representació d’ells, tret que consti
acreditada alguna restricció o limitació de la potestat parental. La reclamació es va
estimar perquè la resposta s’havia donat de forma extemporània (més enllà del
termini d’un mes legalment previst) i de manera insuficient, ja que l’informe lliurat
només contenia una part de la informació sol·licitada.
d) Una persona va formular una reclamació contra una entitat de l’àmbit del transport
públic, en què posava de manifest la presumpta desatenció del dret d’accés a
imatges de la seva persona captades per càmeres de videovigilància. La persona
afectada exposava que havia patit un accident a les instal·lacions d’aquell mitjà de
transport i que havia sol·licitat l‘accés a les imatges, però no se li havia fet efectiu.
Un cop analitzats els diferents elements concurrents, a la resolució es va concloure
que la persona afectada no havia sol·licitat l’accés a les imatges abans de formular la
reclamació davant l’APDCAT, circumstància que impedia estimar la reclamació.
S’exposava que la persona afectada havia proposat davant l’entitat responsable
practicar una prova en el marc del procediment administratiu de responsabilitat
patrimonial que havia iniciat, de manera que des del punt de vista de la LOPD no es
podia considerar que s’hagués exercit prèviament el dret d’accés davant el
responsable.
3.3.4.2. Dret de cancel·lació
a) Es van rebre dues reclamacions de cancel·lació relatives a un ajuntament, que
portaven causa de la resolució dictada en el procediment sancionador núm. 58/2012.
En aquella resolució, l’Autoritat va considerar que, amb motiu de la formalització de
denúncies contra persones per la presumpta vulneració d’una ordenança local,
l’ajuntament havia recollit i tractat dades de caràcter personal relatives a la vida
sexual de determinades persones, sense disposar d’una habilitació legal expressa.
Sobre la base d’aquesta il·licitud, que va ser declarada en la resolució del
procediment sancionador anterior, es va estimar la reclamació de tutela plantejada, ja
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que aquest és el pressupòsit essencial que recull l’article 16 de la LOPD per
considerar que escau la cancel·lació de les dades.
No obstant això, seguidament la resolució feia avinent que la cancel·lació no seria
procedent en el cas que les dades de la persona reclamant haguessin donat lloc a un
acte administratiu resolutori que fos impugnable en via administrativa o judicial, per
mitjà dels recursos pertinents (com seria, a títol d’exemple, la resolució d’un
procediment sancionador). Això, perquè obligar a la cancel·lació de les dades en
aquests supòsits comportaria irremeiablement l’anul·lació de facto de l’acte
administratiu dictat per l’ajuntament, facultat que no corresponia a l’APDCAT sinó als
òrgans administratius o judicials corresponents.
b) Una administració va instal·lar un sistema que va gravar la veu dels assistents a
una sessió de la mesa negociadora de les condicions de treball dels treballadors
d’aquesta administració. Els representants dels treballadors manifestaven que aquella
gravació s’havia fet en contra de la seva voluntat, motiu pel qual després van
sol·licitar-ne la cancel·lació. L’administració, però, s’hi va negar manifestant que la
normativa de protecció de dades no era aplicable, ja que la gravació no s’havia
incorporat a cap fitxer. L’Autoritat va estimar parcialment les reclamacions
presentades per les persones afectades, perquè l’administració no havia resolt les
sol·licituds de cancel·lació dins el termini legalment previst. Respecte del fons, però,
l’APDCAT va desestimar la reclamació per entendre ajustada a dret la denegació de
la cancel·lació, si bé per motius diferents als adduïts per l’administració. En concret,
es va considerar que era adequat conservar-la mentre no es redactés i s’aprovés
l’acta corresponent a la sessió següent d’aquell òrgan, la qual cosa justificava la
denegació de la cancel·lació.
3.3.4.3. Dret d’oposició
Un ajuntament va publicar en el seu web diversos anuncis referents als actes dictats
en un procés selectiu que havia convocat, en els quals figuraven dades personals
dels participants. Un dels participants va sol·licitar la retirada dels anuncis, però no va
obtenir-ne cap resposta per escrit. L’APDCAT va estimar la reclamació per motius
formals, en constatar que no se li havia respost per escrit dins de termini, i també
quant al fons, per les raons que s’exposen a continuació. Primerament, es va
considerar que, si bé l'ajuntament disposava d’habilitació suficient per publicar al
web municipal les llistes d'admesos i exclosos del procés selectiu, així com per
publicar les llistes d'aprovats amb indicació de les puntuacions finalment obtingudes
-habilitació que l’eximia de l'obligació de requerir el consentiment de les persones
afectades-, aquesta habilitació no resultava suficient per difondre la dada de
declaració de no apta de la reclamant. En segon lloc, es va considerar que mantenir
la difusió en el web municipal d’aquelles dades era innecessari, ja que havien
transcorregut els terminis d’al·legacions o impugnacions d’aquells actes i, per tant,
era contrari al principi de qualitat de les dades (art. 4 LOPD). Per aquest motiu, era
procedent fer efectiu el dret d’oposició exercit, en el sentit de no difondre les dades
personals de la reclamant que figuraven en els anuncis.
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3.3.5. Coordinació entre les àrees d’inspecció de les diferents agències de
protecció de dades amb competències dins l’Estat espanyol
Seguint la línia de col·laboració establerta entre les quatre autoritats de control de
protecció de dades amb competències dins l’Estat espanyol, s’ha celebrat una reunió
de les àrees d’inspecció respectives, mitjançant videoconferència. Les trobades
d’aquest grup de treball permeten mantenir un grau elevat de cooperació i
col·laboració institucional. A més, l’especialització del grup afavoreix la coordinació
de criteris i procediments d’actuació, atès que s’hi plantegen assumptes i problemes
comuns. Aquestes reunions tenen com a objectiu fonamental, doncs, estudiar casos
que permeten analitzar determinades qüestions d’interès per a totes les àrees
d’inspecció. Es tracta, fonamentalment, d’intercanviar criteris d’actuació i
d’interpretació, a fi d’aconseguir una certa coordinació entre totes les agències.
La temàtica dels afers tractats aborda tant assumptes simplement procedimentals
com de fons. Entre d’altres, s’han tractat les qüestions següents:
a) Imputabilitat de l’actuació il·lícita d’un empleat a l’organisme responsable de fitxer,
quan aquest organisme ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles.
b) Mecanismes d’actuació envers el responsable de fitxer o tractament de titularitat
pública, davant l’incompliment d’adopció de mesures correctores imposades en
una resolució sancionadora o per no fer efectiu un dret ARCO estimat en un
procediment de tutela de drets. Les inspeccions presencials d’abast general,
quan persisteix una situació d’incompliment reiterat de requeriments de l’autoritat
de control.
c) Anàlisi de diferents sentències dictades en l’àmbit de protecció de dades.

3.3.6. Plans d’auditoria
En relació amb la regulació dels plans d’auditoria de l’APDCAT, l’art. 18 de la Llei
32/2010 preveu que, juntament amb la potestat d’inspecció, l’aplicació del règim
sancionador, els requeriments d’adequació a la legalitat i la potestat d’immobilització
de fitxers com a funcions de control, s’executaran els plans d’auditoria.
Els plans d’auditoria es regulen a l’art. 20 de la Llei 32/2010 i constitueixen un
mecanisme de control preventiu que té per finalitat verificar el compliment de la
normativa de protecció de dades per part de les entitats públiques i privades incloses
en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat (art. 3 de la Llei 32/2010), així com recomanar o
requerir als responsables dels fitxers i tractaments que adoptin les mesures
correctores adequades.
Al director o directora de l’Autoritat li correspon decidir quin és el contingut de cada
pla d’auditoria i determinar els aspectes i tractaments que seran objecte de
verificació, així com les entitats concretes que seran objecte d’auditoria. Les entitats
es seleccionen mitjançant uns criteris objectius, que són públics i dels quals se
n’informa el Consell Assessor de Protecció de Dades.
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Les entitats seleccionades estan obligades a col·laborar amb l’auditor de l’Autoritat
responsable de l’auditoria, així com a facilitar-li les verificacions que sol·liciti i la
documentació i informació necessàries per desenvolupar els treballs del pla
d’auditoria.
Durant l’any 2012, s’ha continuat amb l’execució del segon pla d’auditoria. També, tot
i que de manera puntual, s’han fet actuacions relacionades amb el primer pla
d’auditoria, relatiu al dret d’informació, per a entitats que no havien estat auditades i
que han fet el primer pla al mateix temps que feien el segon.
Les previsions inicials de finalització d’aquest segon pla d’auditoria per a finals del
2012 s’han desviat lleugerament, a causa fonamentalment d’una menor disponibilitat
de recursos. Tot i així, la previsió és que l’informe públic de conclusions d’aquest
segon pla es pugui presentar durant el segon trimestre del 2013, tal i com preveu
l’art. 20.4 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
A finals del 2012, s’ha començat a analitzar quins podrien ser els continguts i l’abast
del tercer pla d’auditoria, a fi d’iniciar-lo durant el 2013.
3.3.6.1. Dades més rellevants del segon pla d’auditoria
L’objectiu del segon pla d’auditoria és verificar la situació de compliment d’algunes
de les mesures de seguretat d’àmbit organitzatiu previstes als articles 90 i 95 del
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD, i més concretament l’existència de responsable de
seguretat i del registre d’incidències.
La tria d’aquestes dues mesures de seguretat es va fer pel seu marcat caràcter
preventiu. Per una banda, l’existència d’un responsable de seguretat implica que hi
ha una persona amb unes obligacions precises en relació amb la seguretat de les
dades personals; per altra banda, el registre d’incidències permet millorar el
tractament de la informació, corregir els errors o detectant deficiències en les
mesures de seguretat implantades.
Aquest pla d’auditoria inclou tractaments automatitzats i no automatitzats i,
específicament, la verificació s’ha adreçat a:


Comprovar si hi ha un responsable de seguretat designat pel responsable del
tractament o fitxer, amb les funcions i característiques previstes als articles 5.2.l i
95 del RLOPD, així com verificar si el document de seguretat recull la designació
del responsable de seguretat (art. 88.4.a RLOPD).



Comprovar si el responsable de seguretat analitza els informes de les auditories
previstes a l’art. 96 del RLOPD, i si en transmet les conclusions al responsable del
tractament o fitxer (art. 96.3 RLOPD).



Comprovar si hi ha un registre d’incidències per a tractaments automatitzats i no
automatitzats, que contingui:
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El tipus d’incidència
Moment en què s’ha produït o comunicat
Identificació de la persona que notifica la incidència
Identificació de la persona a qui es comunica la incidència
Els efectes o la resposta a la incidència
I, si escau, les mesures correctores aplicades

Analitzar si hi ha un procediment eficaç de notificació, de gestió i de resposta
d’incidències, així com verificar que aquests procediments estan integrats en el
document de seguretat i que el personal de l’entitat auditada els coneix.

Les entitats incloses en aquests segon pla d’auditoria són cent vint-i-una:







Tots els departaments que formen l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
més una entitat que depengui de cadascun, triada pel mateix departament.
Totes les universitats que integren el sistema universitari català.
Les quatre diputacions provincials.
Els 27 consells comarcals que no van ser seleccionats en el primer pla d’auditoria
Els 23 ajuntaments amb una població superior a 50.000 habitants.
Els 40 ajuntaments amb una població inferior a 50.000 habitants i superior a
20.000 habitants.

Quant al procés d’execució i seguint la metodologia dels plans d’auditoria, s’ha
demanat un interlocutor a les entitats, ja sigui la confirmació de la persona designada
per al primer pla o bé el nomenament d’una altra.
Les verificacions s’han fet presencialment, tenint en compte que, quan ha calgut, els
encarregats de tractament també han estat objecte de les tasques d’auditoria.
Algunes dades provisionals relacionades amb l’execució d’aquest segon pla
d’auditoria, a 31 de desembre de 2012, són les següents:


Cent dinou interlocutors designats (98,34%), segons la següent distribució:








Quinze departaments de la Generalitat (100%)
Quatre diputacions (100%)
Vint-i-set consells comarcals (100%)
Seixanta-un ajuntaments (96,82%)
Dotze universitats (100%)

Quant a l’execució del pla d’auditoria, cal tenir present que per raó de la
reestructuració del Govern de la Generalitat de Catalunya les auditories d’alguns
departaments s’han hagut d’adequar a les noves circumstàncies. La situació
actual del pla és la següent:


Vint-i-vuit entitats amb l’auditoria finalitzada (després de l’informe final, s’ha
verificat el grau d’implementació de les recomanacions dels auditors de
l’APDCAT). Se’n poden diferenciar dos grups:
- set entitats sense deficiències detectades
- vint-i-una amb les verificacions fetes i l’informe enviat
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Vint entitats en procés de verificació de les recomanacions
Divuit entitats amb informe definitiu i dins del termini d’adequació
Sis entitats amb l’informe provisional
Sis entitats amb l’entrevista feta i pendents d’informe provisional
Vint-i-cinc entitats amb la informació de primera fase enviada i pendents
de l’entrevista
Tretze entitats pendents d’enviament d’informació de primera fase

Hi ha un 9,72% de les entitats en què no s’ha detectat cap deficiència. Per tipus
d’entitats, els percentatges són els següents:






Ajuntaments: 7,14%
Consells comarcals: 12,50%
Departaments de la Generalitat (en tot els casos s’ha trobat algun tipus de
no conformitat)
Diputacions: 33,33%
Universitats: 14,29%

Quant al responsable de seguretat, les deficiències que s’han detectat són les
següents:


En el 47,22% de les entitats auditades, el responsable de seguretat no analitza els
informes d’auditoria ni n’eleva les conclusions al responsable del fitxer. Per tipus
d’entitats, els percentatges són els següents:








En el 41,67% de les entitats auditades, el responsable de seguretat no revisa el
registre d’accessos ni en fa els informes mensuals. Per tipus d’entitats, els
percentatges són els següents:








Ajuntaments: 54,76%
Consells comarcals: 43,75%
Departaments de la Generalitat: 16,67%
Diputacions: 66,67%
Universitats: 14,29%

Ajuntaments: 42,86%
Consells comarcals: 31,25%
Departaments de la Generalitat: 66,67%
Diputacions: 0%
Universitats: 42,86%

En el 41,67 % de les entitats auditades, el responsable del fitxer no autoritza els
procediments de recuperació de dades ni té delegada aquesta autorització. Per
tipus d’entitats, els percentatges són els següents:






Ajuntaments: 50,00%
Consells comarcals: 25,00%
Departaments de la Generalitat: 16,67%
Diputacions: 33,33%
Universitats: 42,86%
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En el 8,33% de les entitats auditades, no s’han definit les funcions del responsable
de seguretat. Per tipus d’entitats, els percentatges són els següents:








En el 6,94% de les entitats auditades, no hi ha responsable de seguretat per als
tractaments no automatitzats. Per tipus d’entitats, els percentatges són els
següents:








Ajuntaments: 9,52%
Consells comarcals: 6,25%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 0%
Universitats: 0%

En el 6,94% de les entitats auditades, el nomenament del responsable de
seguretat no consta al document de seguretat. Per tipus d’entitats, els
percentatges són els següents:








Ajuntaments: 9,52%
Consells comarcals: 6,25%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 0%
Universitats: 0%

En el 6,94% de les entitats auditades, no s’ha designat cap responsable de
seguretat. Per tipus d’entitats, els percentatges són els següents:








Ajuntaments: 9,52%
Consells comarcals: 12,50%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 0%
Universitats: 0%

Ajuntaments: 9,52%
Consells comarcals: 0%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 33,33%
Universitats: 0%

En el 4,17% de les entitats auditades, el responsable de seguretat no té el control
directe dels mecanismes que permeten el registre d’accessos. Per tipus d’entitats,
els percentatges són els següents:






Ajuntaments: 4,76%
Consells comarcals: 0%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 0%
Universitats: 14,29%

78

Pel que fa al registre d’incidències:


En el 36,11% de les entitats auditades, el registre d’incidències no recull la
informació necessària per a fitxers de nivell mitjà o alt. Per tipus d’entitats, els
percentatges són els següents:








En el 26,39% de les entitats auditades, no es registren les incidències dels
tractaments no automatitzats. Per tipus d’entitats, els percentatges són els
següents:








Ajuntaments: 21,43%
Consells comarcals: 12,50%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 33,33%
Universitats: 0%

En el 13,89% de les entitats auditades, no hi ha procediments de notificació i
gestió d’incidències. Per tipus d’entitats, els percentatges són els següents:








Ajuntaments: 35,71%
Consells comarcals: 18,75%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 0%
Universitats: 14,29%

En el 16,67% de les entitats auditades, el registre d’incidències no recull la
informació necessària per a fitxers de nivell bàsic. Per tipus d’entitats, els
percentatges són els següents:








Ajuntaments: 50,00%
Consells comarcals: 12,50%
Departaments de la Generalitat: 16,67%
Diputacions: 33,33%
Universitats: 14,29%

Ajuntaments: 16,67%
Consells comarcals: 12,50%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 33,33%
Universitats: 0%

En el 12,50% de les entitats auditades, el personal de l’entitat desconeix els
procediments de notificació i gestió d’incidències. Per tipus d’entitats, els
percentatges són els següents:






Ajuntaments: 11,90%
Consells comarcals: 25,00%
Departaments de la Generalitat: 0%
Diputacions: 0%
Universitats: 0%
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I finalment, en el 8,33% de les entitats auditades no hi ha registre d’incidències.
Per tipus d’entitats, els percentatges són els següents:






Ajuntaments: 4,76%
Consells comarcals: 18,75%
Departaments de la Generalitat: 16,67%
Diputacions: 0%
Universitats: 0%

3.4. El Registre de Protecció de Dades de Catalunya
El Registre Protecció de Dades de Catalunya (RPDC) es va crear l’any 2002 com un
òrgan integrat a l’APDCAT, amb els objectius essencials següents:


Donar publicitat als tractaments de dades de caràcter personal.



Facilitar l’exercici del dret de consulta i dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició (ARCO).



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

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


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



La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter
personal privats creats o gestionats per persones físiques o jurídiques per exercir
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les funcions públiques amb relació a matèries que són competència de la
Generalitat o dels ens locals de Catalunya, si el tractament es fa a Catalunya.


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

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







Institucions públiques
Administració de la Generalitat
Ens locals
Entitats autònomes, consorcis i entitats de dret públic vinculats a les
administracions públiques catalanes
Universitats públiques i ens que en depenen
Corporacions de dret públic catalanes (tractaments vinculats a potestats
de dret públic)

2. Privat:






Entitats de dret privat vinculades a les administracions públiques catalanes
Entitats de dret privat que presten serveis públics
Universitats privades i ens que en depenen
Persones físiques i jurídiques que compleixin funcions públiques en
matèries competència de la Generalitat
Corporacions de dret públic catalanes (tractaments no vinculats a
potestats de dret públic)

Finalment, i pel que fa a l’objecte d’inscripció al RPDC, l’article 11 de la Llei 32/2010
estableix que s’hi inscriuen:




Els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins
l’àmbit d’actuació de l’APDCAT
Els codis tipus formulats per les entitats incloses dins l’àmbit de l’APDCAT
Les autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal previstes en la
legislació vigent

En aplicació de les previsions legals esmentades, i d’acord amb l’activitat del RPDC,
es constata que el nombre de notificacions de fitxers de creació, modificació o
supressió de dades de caràcter personal, tant de titularitat pública com de titularitat
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privada, ha estat de sis mil cent trenta-nou. Tal i com va passar l’any 2011, la majoria
s’ha d’imputar a l’elevat nombre de notificacions de fitxers de titularitat pública que ha
efectuat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tant de fitxers
propis com de fitxers de centres educatius que en depenen, en un procés que va
començar al mes d’octubre de 2011 i que ha acabat al mes de març de 2012.
D’altra banda, el nombre d’inscripcions de creació, modificació i supressió de fitxers
s’ha elevat a sis mil vuit-centes setanta-una, que suposa un 11,7% més que l’any
anterior. La majoria de sol·licituds de 2012 s’han resolt, però també s’han pogut
concloure nombrosos processos de inscripció que havien quedat pendents de l’any
anterior a causa de la falta d’acompliment de requeriments fets per l’APDCAT perquè
complissin amb les prescripcions de la normativa de protecció de dades.
D’altra banda, es constata que, a 31 de desembre de 2012, hi ha quatre-centes vint-iuna notificacions d’inscripció en tràmit, cent quaranta-tres de les quals van tenir
entrada a l’APDCAT durant el mes de desembre. Pel que fa a les restants, se n’ha
suspès la tramitació a causa d’un seguit de requeriments per adequar-les a les
previsions legalment establertes.
Així mateix, s’ha continuat amb la important tasca de suport a diferents tipus
d’entitats, especialment ajuntaments.
Finalment, respecte dels fitxers de titularitat pública, a través del portal APDCAT s’han
fet vint-i-set mil dues-centes setanta-cinc recerques de fitxers i trenta-set mil quatrecents trenta-dos accessos al detall d’un fitxer. Des que l’any 2009 es va habilitar
aquesta possibilitat de consulta per als fitxers de titularitat pública fins ara, el volum
de recerques s’ha incrementat en un 64,68% i el nombre d’accessos al detall d’un
fitxer en un 678,21%, cosa que evidencia l’interès creixent per identificar els
responsables dels fitxers i les tipologies de tractament realitzades. Pel que fa a fitxers
de titularitat privada (la possibilitat de consulta a través del portal es va implementar a
partir de 2012), s’han fet tres mil nou-centes cinquanta-set recerques de fitxers i
quatre-cents quaranta-quatre accessos al detall d’un fitxer.

3.4.1. Informe d’activitat de fitxers de titularitat pública
L’article 5 del RLOPD preveu que són fitxers de titularitat pública aquells els
responsables dels quals siguin els òrgans constitucionals o amb rellevància
constitucional de l’Estat o les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues a
aquests òrgans, les administracions públiques territorials, les entitats o organismes
que hi estan vinculats o en depenen i les corporacions de dret públic, sempre que la
seva finalitat sigui l’exercici de potestats de dret públic. Els articles 3 i 11 de la Llei
32/2010 determinen els fitxers i tractaments de titularitat pública que s’han d’inscriure
al RPDC.
3.4.1.1. Estat de les sol·licituds d’inscripció
S’han formulat cinc-centes vint-i-una sol·licituds d’inscripció de fitxers de titularitat
pública. Les sol·licituds presentades corresponen a cinc mil vuit-centes set
notificacions de creació, modificació i supressió de fitxers. A les taules i als gràfics
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següents es representa el nombre de notificacions de creació, modificació i supressió
de fitxers de titularitat pública que se’n deriven.
El criteri de quantificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la sol·licitud en
el registre general d’entrades i sortides de documents de la Generalitat de Catalunya,
de manera que s’hi pugui reflectir la iniciativa dels responsables de fitxers de
titularitat pública de notificar els fitxers respectius al RPDC.

A la vista de les dades d’activitat, es constata un nombre molt rellevant de
notificacions de creació de fitxers derivades de les sol·licituds presentades. Tal i com
s’ha indicat, les notificacions provenen, majoritàriament, del Departament
d’Ensenyament. Del total de notificacions, el 93% correspon a la creació de fitxers,
un 5% a modificacions i un 2% a supressions.
Aquestes dades indiquen només l’activitat dels responsables de fitxers, ja que l’estat
de les inscripcions efectives es descriu a l’apartat següent.
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3.4.1.2. Estat de les inscripcions
A les taules i els gràfics que s’exposen a continuació, es descriu l’evolució de les
inscripcions fetes al RPDC des del moment en què es va posar en funcionament. Cal
tenir en compte, però, que els responsables de fitxers de titularitat pública de
Catalunya havien inscrit anteriorment fitxers al Registre General de Protecció de
Dades, que va començar l’activitat l’any 1994.
Així mateix, a 31 de desembre de 2012 hi havia quatre-centes sis notificacions en
tràmit d’inscripció, de les quals cent trenta-una van entrar al mes de desembre.
Pel que fa a les notificacions en tràmit d’inscripció, cal remarcar que el procés s’ha
vist afectat per diversos requeriments que ha calgut fer a les entitats sol·licitants, ja
que els continguts de la disposició de caràcter general de creació, modificació o
supressió no s’ajustaven a les previsions del RLOPD. En aquest cas, i d’acord amb la
normativa vigent, s’ha disposat l’adequació de la disposició general en un termini de
tres mesos des de la notificació del requeriment. També s’han fet requeriments en
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relació amb discrepàncies que s’han constatat entre el contingut de la disposició
reguladora i el formulari de notificació de la creació, modificació o supressió.
En ambdós casos, la tramitació resta suspesa mentre no es compleixi el requeriment.
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D’acord amb el nombre de sol·licituds presentades, l’Administració de la Generalitat
és l’àmbit on s’han produït més inscripcions de fitxers, seguit de l’àmbit local.
3.4.1.3. Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat de l’Administració de
la Generalitat
Pel que fa a l’evolució de les inscripcions per sectors, l’Administració de la Generalitat
és l’àmbit on s’han produït més notificacions de fitxers i d’inscripcions. Així mateix, tal
i com s’ha assenyalat, cal remarcar que l’any 2012 s’han inscrit quatre mil nou-cents
cinquanta-vuit fitxers del Departament d’Ensenyament, tots ells corresponents a
centres educatius que en depenen.
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3.4.1.4. Evolució de les inscripcions de fitxers de titularitat d’ens de les
administracions locals
De les mil cent vint-i-sis inscripcions corresponents als ens locals, la majoria, noucentes setanta (86,15%), tenen com a responsables els ajuntaments. Segueixen, en
nombre, seixanta-quatre inscripcions de fitxers de consorcis de l’àmbit local (5,68%),
quaranta-dos d’ens vinculats (3,73%), trenta-quatre de consells comarcals (3,02%) i
setze de diputacions (1,42%).
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Per àmbit territorial, sis-centes trenta (55,95%) afecten els ens locals de la
demarcació de Barcelona, dues-centes vint-i-cinc la de Girona (19,98%), cent
cinquanta-nou la de Lleida (14,12%) i cent dotze la de Tarragona (9,95%).
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3.4.1.5. Evolució de les inscripcions de fitxers de les universitats i d’altres ens
públics
De les cent seixanta-nou inscripcions d’aquest bloc, trenta-vuit provenen de
notificacions de les universitats (22,49%), cinquanta-tres de corporacions de dret
públic (31,36%) i setanta-vuit d’altres ens públics (46,15%).
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3.4.2. Informe d’activitat de fitxers de titularitat privada
L’article 5 del RLOPD estableix que són fitxers de titularitat privada els que tinguin
com a responsables les persones, empreses o entitats de dret privat, amb
independència de qui sigui el titular del capital o d’on procedeixin els recursos
econòmics. També són fitxers de titularitat privada els que tinguin com a
responsables les corporacions de dret públic, si aquests fitxers no estan estrictament
vinculats a l’exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa
específica. Els articles 3 i 11 de la Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
determinen els fitxers i tractaments de titularitat privada que s’han d’inscriure al
RPDC.
3.4.2.1. Estat de les sol·licituds d’inscripció
A les taules i els gràfics següents es presenta el nombre de notificacions de fitxers
que deriven de les sol·licituds presentades.
El criteri de quantificació dels expedients ha estat la data d’entrada de la sol·licitud en
el registre general d’entrades i sortides de documents de la Generalitat de Catalunya,
de manera que s’hi pugui reflectir la iniciativa dels responsables de fitxers de
titularitat privada de notificar els fitxers al RPDC.
El nombre de sol·licituds d’inscripció de fitxers de titularitat privada formulades davant
l’APDCAT, l’any 2012, s’eleva a cent trenta-quatre, de les quals s’han derivat trescentes trenta-dues en notificacions de creació, modificació i supressió de fitxers.
D’aquestes, tres-centes set cauen dins l’àmbit competencial de l’Autoritat: cinc
(1,63%) corresponen a sol·licituds d’inscripció provinents d’ens privats vinculats o
dependents de la Generalitat de Catalunya; trenta-nou (12,70%), d’ens privats
vinculats o dependents d’ens locals; quinze (4,89%), d’universitats privades i ens
vinculats; disset (5,54%) de corporacions de dret públic; dues-centes trenta-una
(75,24%) d’altres tipus d’ens privats, com associacions o altres entitats de dret privat
vinculades a l’administració.
Les vint-i-cinc notificacions restants corresponen a fitxers fora de l’àmbit d’actuació
de l’Autoritat. En relació amb aquest darrer tipus de notificacions, s’han dictat
resolucions d’inadmissió de sol·licituds d’inscripció, per manca de competència de
l’APDCAT i s’ha informat de l’autoritat competent per inscriure els fitxers.
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3.4.2.2. Estat de les inscripcions
.
S’han produït tres-centes quaranta-sis inscripcions de fitxers de titularitat privada. La
diferència entre el nombre de notificacions i el nombre d’inscripcions prové del fet
que l’any 2012 s’han resolt notificacions que havien quedat pendents a finals de
2011.
Així mateix, el 31 de desembre hi havia quinze notificacions en tràmit d’inscripció.
D’aquestes, dotze van entrar al Registre al mes de desembre. La resta estava
pendent que es complís algun requeriment fet per l’APDCAT.

3.4.3. El Grup de Registres
En el marc del que preveu l’article 11.5 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la necessitat d’establir acords de
cooperació amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per integrar la
informació registral i mantenir-la actualitzada, el RPDC ha participat, juntament amb
l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid i l’Agència Basca de
Protecció de Dades, en les reunions del Grup de Registres que convoca l’Agència

93

Espanyola de Protecció de Dades. L’any 2012 se n’han celebrat dues, els dies 11 de
maig i el 21 de novembre, i s’hi han tractat, entre d’altres, qüestions referents a
processos d’inscripció, revisió de processos d’intercanvi de notificacions i fitxers
relacionats amb les federacions.
Aquestes reunions permeten, d’una banda, l’intercanvi d’informació i, d’una altra, la
posada en comú d’incidències i l’adopció de criteris unitaris i formes coordinades
d’actuació, que propicien l’assoliment de les finalitats del RPDC.

3.5. L’atenció al públic
3.5.1. Canals d’atenció i consultes d’informació ateses
L’APDCAT ofereix un servei d’atenció al públic, adreçat a qualsevol persona o entitat
que vulgui sol·licitar informació, plantejar dubtes sobre l’aplicació de la legislació de
protecció de dades de caràcter personal o presentar una queixa. Des d’aquest
servei, s’informa les persones dels drets que els reconeix la normativa pel que fa al
tractament de les seves dades personals, de la possibilitat de presentar reclamacions
o denúncies davant l’APDCAT, per vulneració dels drets o per actuacions contràries
al que disposa la Llei, i de les obligacions dels responsables de fitxers quant al
tractament de les dades personals. També es proporciona informació sobre la resta
de serveis de l’APDCAT i sobre cursos, conferències, jornades, seminaris i altres
activitats formatives i divulgatives que organitza l’APDCAT o en les quals participa.
Al servei d’atenció al públic li correspon rebre i atendre, i si escau derivar, totes les
peticions que es formulen per qualsevol dels canals de comunicació disponibles
(front
office):
per
telèfon
(902
011
710),
per
correu
electrònic
(consultes.apdcat@gencat.cat), presencialment i per escrit (correu postal).
Pel que fa a l’activitat, en les taules següents es presenten les consultes ateses. S’hi
detallen les rebudes mensualment, segons el canal d’entrada, i es presenta l’evolució
dels darrers cinc anys.

94

95

Les tres mil dues-centes onze consultes rebudes representen una certa disminució en
relació amb l’any anterior. La via principal d’entrada de les consultes és el correu
electrònic, que poc a poc ha anat guanyant terreny a la via telefònica. Per tal d’agilitar
la resposta, tot i que la consulta es formuli per correu electrònic, s’utilitza el telèfon
com a canal de sortida sempre que en el correu s’hi faciliti un número de contacte. Es
manté un bon nombre de consultes presencials, la qual cosa evidencia que la
ciutadania i les entitats coneixen la seu de l’APDCAT per informar-se o per formular
peticions. La proximitat a les persones és un dels objectius que l’APDCAT ha
perseguit sempre.
Sobre la base de l’anàlisi de les consultes rebudes, el públic objectiu que s’adreça al
servei s’ha segmentat en tres categories: ciutadania, responsables de fitxers públics i
responsables de fitxers privats. Les consultes que fins ara s’havien inclòs a la
categoria de consultors es distribueixen, actualment, entre les de responsables de
fitxers públics i responsables de fitxers privats, perquè les consultes rebudes
d’aquest col·lectiu ho són en representació d’algun dels dos tipus de responsables
esmentats.
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Pel que fa a les matèries de les consultes adreçades al servei, s’ha fet alguna
modificació en les tipologies descrites fins al moment. Així, s’han agrupat les
categories “Accés a informació amb dades personals” i “Cessió de dades personals”,
en considerar que ambdues feien referència a la comunicació de dades personals.
Així mateix, s’ha inclòs la categoria “Dret de consulta al Registre de l’APDCAT” dins la
categoria “Inscripció de fitxers”, més genèrica i que engloba tant la consulta com
altres aspectes relacionats amb el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
Les principals qüestions plantejades han estat casos de cessions o comunicacions
de dades personals, és a dir, els supòsits d’accés de terceres persones a informació
personal. Sobre aquesta matèria, s’han rebut un total de cinc-centes cinquanta-quatre
consultes (17,25%) en què es demanava informació sobre la seva adequació a les
exigències que preveu la normativa, o bé manifestant desacord davant de
tractaments ja efectuats. Part de les peticions rebudes plantejaven casos concrets de
comunicació de dades a regidors municipals, a representants dels treballadors, a
ciutadans i a determinats col·lectius específics, i també de cessions entre
administracions públiques. En altres ocasions, les consultes han versat sobre l’accés
dels encarregats del tractament a la informació del tractament o l’accés a les dades
en processos electorals.
Un altre conjunt important de consultes han estat les peticions d’informació sobre els
requisits que la normativa exigeix per al tractament de dades personals. Les entitats,
en particular les de caràcter privat, han mostrat gran interès per conèixer què han de
fer per adequar-se a les obligacions que estableix la llei. Així, s’ha constatat que de
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les tres mil dues-centes onze consultes rebudes, cinc-centes vint-i-set (16,41%)
corresponen a sol·licituds d’orientació en aquest sentit.
Les peticions d’informació sobre les activitats formatives i divulgatives de l’APDCAT,
així com les sol·licituds per rebre la newsletter que periòdicament envia l’Autoritat
amb aquest contingut, han generat també un volum considerable de consultes al
servei, amb un total de quatre-centes una (12,49%).
El nombre de consultes relacionades amb la inscripció de fitxers al Registre també ha
estat significatiu, amb tres-centes seixanta-set (11,43%) sobre aquesta matèria,
especialment pel que fa a la creació dels fitxers i també a la seva modificació i
supressió. Les entitats públiques i privades s’adrecen a l’APDCAT per sol·licitar
informació en relació amb aquest tràmit, ja sigui per saber en quin registre han
d’inscriure els seus fitxers (si ho han de fer en el de l’autoritat catalana o en el de la
agència espanyola), com per conèixer els tràmits que han de seguir per inscriure o
per consultar els fitxers que ja estan inscrits.
L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i la possibilitat de
reclamar-ne la desatenció han estat l’objecte de dues-centes setanta-tres consultes
(8,50%). Els usuaris del servei han mostrat preocupació per la difusió de les seves
dades personals a través d’Internet i han demanat orientació sobre què poden fer
perquè aquesta informació no hi aparegui. L’accés a la informació relacionada amb la
salut i la possibilitat de cancel·lar-la també han ocupat part de les consultes en
aquest àmbit.
El tractament de dades personals mitjançant càmeres amb fins de videovigilància ha
originat cent noranta-cinc consultes (6,07%) d’entitats que utilitzen o volen utilitzar
aquest sistema i demanen assessorament per adequar-lo al que disposa la normativa
reguladora, i també de ciutadans que es veuen afectats per aquest tipus de
tractament.
El servei ha rebut també cent consultes (3,11%) sobre qüestions relacionades amb
denúncies per actuacions contràries al que disposa la llei o amb reclamacions per
desatenció dels drets, ja sigui per demanar informació sobre com s’han de presentar
o per conèixer l’estat de tramitació de les ja presentades.
S’han formulat vuitanta-quatre consultes (2,62%) sobre mesures de seguretat que
s’han d’adoptar en fitxers que contenen dades personals; setanta-dues consultes
(2,24%) sobre aspectes relacionats amb la necessitat o no de comptar amb el
consentiment de la persona afectada per tractar les seves dades personals; i trentatres consultes (1,03%) sobre el dret d’informació en la recollida de dades personals,
tant pel que fa al coneixement del seu contingut com per demanar la supervisió de la
clàusula informativa elaborada.
Finalment, en les altres sis-centes cinc peticions (18,84%) s’han plantejat qüestions
amb alguna relació a la protecció de dades i d’altres amb cap relació a aquesta
matèria.
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3.5.2. El portal
El portal de l’APDCAT, www.apd.cat, és un canal de comunicació que pretén satisfer
les demandes d’informació de les persones usuàries i difondre una cultura i un
coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal, amb voluntat de
servei a la ciutadania i a les institucions, compromís ferm amb la divulgació del dret a
la protecció de dades i aposta per l’eficiència en els procediments que permetin fer-lo
efectiu. Els continguts del portal s’elaboren pensant en les necessitats dels dos grans
perfils d’usuaris que visiten el web de l’APDCAT: la ciutadania i els responsables de
fitxers.
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A l’apartat Novetats s’informa sobre les principals activitats de l’APDCAT i es
destaquen les notícies o els esdeveniments que tenen un interès especial.
Ocupen un espai destacat del portal els bàners promocionals, que s’utilitzen per
remarcar des de la pàgina inicial aquella informació que es considera especialment
rellevant. És el cas de l’apartat Drets de les persones, amb informació del dret a la
protecció de dades personals, del concepte de dada de caràcter personal, dels drets
que tenen les persones respecte de les seves dades, de la possibilitat de reclamar
quan es vulneren aquests drets i de denunciar les actuacions contràries al que
disposa la legislació. En aquest apartat, s’ofereixen models d’escrit per facilitar
l’exercici dels drets davant el responsable del fitxer, així com per interposar
reclamacions i denúncies davant l’APDCAT.
També se situa en un lloc destacat de la pàgina inicial l’apartat adreçat
específicament als Responsables de fitxers, on s’inclou tota la informació relativa a les
obligacions que exigeix qualsevol tractament de dades personals.
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El portal ofereix a les institucions i a les entitats que es troben dins l’àmbit d’actuació
de l’APDCAT les eines i els recursos per facilitar l’acompliment de les seves
obligacions en protecció de dades personals. En aquest sentit, a l’apartat també
destacat dedicat al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC) s’informa
sobre el procediment de notificació dels fitxers i es facilita la cerca i la consulta en
línia dels fitxers inscrits. Aquest any, s’ha fet accessible aquesta cerca i consulta
també en el cas dels fitxers de titularitat privada inscrits el Registre, tal com ja es
podia fer amb els fitxers de titularitat pública.
S’hi destaca també la Privacitat per a joves, amb informació sobre com s’han de
moure per Internet i com han de preservar les seves dades. En aquest apartat, hi ha
uns manuals pràctics per ajudar els menors a construir una cultura de protecció de la
seva privacitat a Internet i una Guia de menors a Internet, per navegar per la xarxa
sense problemes. També es mostren uns vídeos il·lustratius dels riscos que pot
comportar difondre les dades per Internet i a través de mòbils, així com el joc Navega
segur, un test per valorar si aquest col·lectiu sap protegir o no les seves dades
personals. Destaca, dins aquesta secció, l’apartat reservat a la campanya endegada
el 2011 per l’APDCAT “A Internet, controles?” amb l’objectiu d’aconseguir, amb el
suport de diferents materials, que els menors siguin curosos amb la seva identitat i
amb la protecció de les seves dades personals quan fan ús de les noves tecnologies.
Altres apartats destacats a la pàgina inicial són la Sala de Premsa, que incorpora les
notícies i articles que es publiquen als mitjans de comunicació sobre l’APDCAT i les
seves actuacions: les entrevistes de ràdio i televisió a la directora o a altres membres
de la institució; el butlletí +Kdades, d’auditoria, seguretat de la informació i protecció
de dades, que ofereix informació destacada i articles en relació amb aquest sector; el
servei Atenció al públic que ofereix l’Autoritat; i un recull de les Preguntes més
freqüents que es plantegen en aquest àmbit.
Com a novetat, s’ha incorporat en lloc destacat l’espai Informacions d’interès, dedicat
a articles i documents que es publiquen en versió original i que estan relacionats amb
el món de la privacitat i la protecció de dades, d’àmbit nacional i internacional.
Altres continguts rellevants són la publicació dels dictàmens, els informes i les
resolucions que s’emeten, amb l’anonimització prèvia de les dades de caràcter
personal que contenen, per donar compliment al que disposa la Llei 32/2010, de l’1
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El portal informa sobre la Normativa aplicable en matèria de protecció de dades,
ofereix un nombre considerable d’articles i col·laboracions d’experts en el dret a la
protecció de dades personals i sobre altres matèries amb les quals té connexió, i
permet consultar les principals publicacions elaborades per l’APDCAT o en les quals
ha participat. D’altra banda, des del portal es pot accedir a Materials de jornades i
congressos, obtenir informació sobre les diverses autoritats de protecció de dades i
altres institucions d’interès i sobre les memòries d’activitats de l’APDCAT.
Aquest any s’ha publicat al portal la Guia bàsica de protecció de dades per als ens
locals, que recull els principis fonamentals i les obligacions més rellevants perquè
aquestes entitats adeqüin els tractaments de dades personals a les exigències
normatives en aquesta matèria. També s’hi ha publicat la Guia educativa sobre
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privacitat i protecció de dades, un recurs per al professorat per explicar als alumnes
com protegir les seves dades personals en l’entorn de les xarxes socials i d’Internet
en general.
El contingut del portal està disponible també en castellà i en anglès, per tal de donar
resposta a la projecció externa que té l’APDCAT.
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El portal de l’APDCAT ha registrat una mitjana de trenta-una mil cent trenta-set visites
al mes. La distribució de les visites al llarg de tot l’any mostra un accés més acusat
els mesos de febrer a maig, coincidint, probablement, amb la difusió d’informació
relacionada amb determinades jornades i de publicacions que han resultat de gran
interès per als usuaris del portal. D’altra banda, el fet de fer accessible en línia, des
del mes de febrer, els fitxers de titularitat privada inscrits al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya també ha contribuït incrementar les visites al portal durant
aquest període. Un altre augment significatiu de les visites es va produir el mes
d’octubre, probablement com a conseqüència de la publicació d’un gran nombre
d’articles especialitzats a l’apartat Sala de premsa.
L’horari d’accés majoritari al portal coincideix amb el de la jornada laboral,
especialment al matí i de manera més acusada entre les 11.00 i les 13.00 hores.
També es constata un volum important de visites entre les 16.00 i les 18.00 hores.
Pel que fa als documents més consultats o descarregats del portal, destaquen
especialment els materials pràctics que es troben en l’apartat Privacitat per a joves.
Són els manuals i les guies per ajudar els menors a construir una cultura de protecció
de la seva privacitat a Internet i per fomentar un ús adequat de les dades de caràcter
personal i de les tecnologies de la informació.
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La Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals i la Guia educativa per al
professorat sobre privacitat i protecció de dades, a les quals s’ha fet referència
anteriorment, s’han consultat en un gran nombre d’ocasions. També han estat molt
consultades les memòries editades anualment per l’APDCAT i la normativa que regula
el dret a la protecció de les dades personals i les disposicions adoptades per
l’Autoritat.
L’apartat dedicat al Registre de Protecció de Dades de Catalunya i els models
d’escrit per a l’exercici dels drets i per a la interposició d’accions de reclamació i
denúncia davant l’APDCAT també han rebut un nombre de consultes important.

3.6. Divulgació, activitats formatives i documentació
3.6.1. Activitats de formació general en matèria de protecció de dades
Per tal de refermar el vessant formador i estendre el coneixement de la cultura de la
protecció de dades, l’APDCAT ha tingut un interès especial a organitzar jornades,
conferències, seminaris i altres activitats, a les quals fa referència expressa l’article
17.f del seu Estatut. En aquest sentit, cal esmentar diverses activitats relacionades
directament amb l’exercici d’aquestes funcions.
3.6.1.1. Activitats organitzades per l’APDCAT
Les noves tecnologies i la privacitat a Europa (Barcelona, 27 de gener)

En aquesta jornada, coincident amb el Dia Europeu de la Protecció de Dades, es va
voler aprofundir en les garanties que poden tenir els ciutadans que tant les empreses
com els estats tracten les dades personals dins d’uns límits adequats. També es va
tractar si les tecnologies mateixes i els ordenaments jurídics permeten minimitzar els
riscos d'un ús inadequat de la informació personal. Així mateix, es van analitzar les
garanties que ofereixen els nous models de negoci (com ara la informàtica en núvol o
cloud computing), els nous dispositius (per exemple, les tauletes i els telèfons
intel·ligents o smartphones), i en general l’ús de les TIC, per no afectar negativament
la privacitat.
La protecció de la vida privada en un món connectat: Un marc europeu per a la protecció
de dades (Barcelona, 9 de febrer)

En aquesta jornada, organitzada conjuntament per la representació de la Comissió
Europea a Barcelona i per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es va tractar la
reforma general de les normes de protecció de dades de la UE proposada per la
Comissió Europea, per tal d’ampliar el dret a la privacitat a Internet i impulsar
l’economia digital europea.
IV Jornada sobre protecció de dades i seguretat a Internet entre els menors d’edat.
Privacitat a les escoles (Barcelona, 22 de febrer)

Per quart any consecutiu, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van organitzar aquestes jornades
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davant la necessitat de millorar i ampliar el coneixement de la protecció de dades en
l’àmbit dels professionals de l’educació i en l’entorn familiar. En aquesta edició es van
tractar, com a matèries principals, els entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) i les
mesures de seguretat en l'àmbit docent.
La destrucció de suports i documents a les administracions públiques (Barcelona, 9 de
març)

L’objectiu d’aquest acte va ser debatre les mesures de seguretat que preveu la
normativa de protecció de dades, relacionades amb la gestió de suports i documents
i, específicament, amb la destrucció o l’esborrat d’aquests suports. Així, es va
aprofundir en les obligacions i les solucions relacionades amb el deure de protecció,
que afecten a tots els responsables de fitxers i tractaments de dades de caràcter
personal.
Presentació de la nova Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals (Barcelona,
13 d’abril)

Mitjançant aquesta jornada, es va presentar la nova Guia bàsica de protecció de
dades per als ens locals elaborada per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
L’objectiu de la guia és oferir una aproximació als principis, les garanties i les
obligacions que han de tenir en compte els ens locals, en la seva actuació en matèria
de protecció de dades, quan tracten les dades personals de la ciutadania. Es tracta,
en definitiva, de facilitar a tots els ens la comprensió i l’aplicació de la normativa de
protecció de dades que els afecta.
Accés a la informació del sector públic: elements per a un debat sobre una futura
regulació (Barcelona, 10 de maig)

L’acte, coorganitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, es va dissenyar per debatre sobre l’accés a la
informació, especialment del sector públic, i tractar de la situació de la transparència
a Espanya. Així, importants especialistes d’àmbit estatal van analitzar la normativa
d’accés a la informació des de diferents perspectives, amb la finalitat d’aportar
elements útils en el procés d’elaboració de la nova regulació treballada en diferents
instàncies. També es va avaluar l’experiència respecte de la transparència de les
administracions públiques d’altres països del nostre entorn.
3.6.1.2. Activitats en què ha participat l’APDCAT
Seminari sobre protecció de dades de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya
(Madrid, 18 d’abril)

L'objectiu d'aquest seminari, organitzat per la Cambra de Comerç dels Estats Units a
Espanya, va ser valorar la proposta de la nova legislació europea sobre protecció de
dades i avaluar l'impacte econòmic que aquesta normativa podria tenir a Espanya.
Amb la participació de destacats ponents del Govern, acadèmics i participants del
sector privat, es van abordar els temes més rellevants sobre la protecció de dades
discutits a Brussel·les.
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Centres educatius, entorns digitals i seguretat (Lleida, 25 d'abril)

Els serveis territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya van organitzar una jornada per tractar el marc legal, la privacitat a les
escoles i les mesures de prevenció que s’han d’aplicar per protegir les dades dels
menors.
L’Apdcat, en el seu interès de ser present en les accions més rellevants sobre el
tractament de les dades en l’entorn formatiu que se celebren al territori català, va
participar en aquesta jornada, davant la necessitat de millorar i ampliar el
coneixement de la protecció de dades entre els professionals de l’educació.
Dret i protecció de dades a l'era digital (Barcelona, 25 de maig)

La Universitat Autònoma de Barcelona va convidar l’APDCAT a participar en aquesta
jornada, organitzada en el marc del Programa de Doctorat de Dret Públic i Filosofia
Juridicopolítica. Es van debatre, des de diferents posicions professionals, les novetats
de la reforma de la Comissió Europea sobre la nova proposta de regulació de
protecció de dades i els reptes de protecció de dades a l'era digital.
Cicle: L’actualitat de la privacitat i la protecció de dades en un món globalitzat (DonostiaSant Sebastià, 11 i 12 de juny)

L’Institut Europeu d’Administració Pública (EIPA) i l’Institut Basc d’Administració
Pública (IVPA) van organitzar aquest cicle, per analitzar les relacions entre protecció
de dades, llibertat, seguretat i transparència i la seva necessària convivència amb
altres drets, com a prioritat de les administracions públiques que volen garantir els
drets de la ciutadania respectant la privacitat i les dades personals. L’APDCAT va fer
una ponència sobre la concurrència del dret a la protecció de dades personals i
altres drets fonamentals.
II Trobada de Cloud Security Alliance Espanya, en el marc de la XI Jornada Internacional
de Seguretat de la Informació (Madrid, 5 de juny)

En aquesta segona trobada, es va tractar de la informàtica en núvol o cloud
computing com a oportunitat per estimular el creixement, la innovació i la
competitivitat. A la jornada, es van abordar els mecanismes emergents que són a
l'agenda dels reguladors i de la indústria i els sistemes de control que poden
implantar els usuaris, abans i durant la prestació d'un servei de cloud.
1r Digital Law World Congress (Barcelona, 29 de juny)

En aquest primer congrés mundial sobre Digital Law, es van analitzar els avantatges
però també els riscos de les tecnologies i, més concretament, la legislació que les
envolta. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va ser convidada a participar en
la inauguració, per parlar de la privacitat en l’era digital, i en altres sessions del
congrés per analitzar la situació de la ciberdelinqüència, els continguts digitals, la
propietat intel·lectual i la informàtica en núvol.
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Congrés Principis cap a la governança del futur de les TIC (Barcelona, 3 de juliol)

El capítol d’ISACA Barcelona (Associació pel Control i l’Auditoria dels Sistemes
d’Informació) va organitzar el seu segon congrés, per tractar de la governança del
futur de les tecnologies de la informació i la comunicació i per analitzar l’alineament
dels sistemes d’informació amb l’estratègia de la companyia, el valor afegit de
l’auditoria de sistemes d’informació i la seguretat en el núvol.
L’APDCAT hi va intervenir per tractar de la seguretat aplicada al núvol.
VIII Congrés Internet, Dret i Política 2012 (IPDP). Reptes i oportunitats de l'entreteniment
en línia (Barcelona, 9 i 10 de juliol)

Els Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
organitzen anualment aquest congrés, en el marc de l’Internet Interdisciplinary
Institute (IN3). Aquest 8è congrés es va centrar en l'entreteniment en línia i els reptes i
les oportunitats que planteja, en el pla jurídic i de la privacitat. L’APDCAT hi va
intervenir per analitzar la privacitat en xarxa davant l’expansió de les xarxes socials,
les plataformes d’intercanvi de continguts audiovisuals generats pels usuaris, la
penetració creixent d’Internet i la millora de les comunicacions de banda ampla.
L’APDCAT al Fòrum Propietat Intel·lectual i Societat de la Informació (IP&IT) d'ESADE
(Barcelona, 25 de setembre)

Aquest fòrum es va organitzar amb l’objectiu de debatre les implicacions tècniques i
jurídiques del processament d’informació al núvol, tant per part d’institucions del
sector públic com d’empreses del sector privat. L’APDCAT hi va participar amb una
exposició sobre el núvol a l’empresa.
Seminari Informació, justícia i protecció de dades personals (Girona, 24 d’octubre)

La Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona va organitzar aquest
seminari, distribuït en tres blocs temàtics. Va convidar l’APDCAT a participar en el
tercer bloc sobre Protecció de dades en l’univers 2.0, per parlar sobre els nous reptes
i desafiaments per a la protecció de dades a la web 2.0.
Fòrum Protecció de Dades, Sessió Privacy by Design. Avaluació de l'impacte en la
privacitat (Madrid, 20 d’octubre)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va participar en la sessió de protecció de
dades del fòrum, organitzat per la Fundació per a la Investigació sobre el Dret i
l’Empresa (FIDE). En aquesta sessió, plantejada com a col·loqui, es van tractar dos
aspectes bàsics de la proposta de Reglament general de protecció de dades
endegat per la Comissió Europea: la protecció de dades des del disseny i per
defecte i l'avaluació d'impacte en la protecció de dades.
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3.6.2. Activitats de formació especialitzada
Sessió formativa sobre la protecció de dades i els consumidors (Barcelona, 6 de març)

Dins el 22è curs d'assistents tècnics en consum, l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades va desenvolupar aquesta sessió formativa a l'Aula de formació de l'Escola de
Consum de Catalunya. La sessió estava adreçada als professionals que
desenvolupen tasques d'informació i orientació als consumidors i usuaris en
organismes públics de consum i associacions de consumidors i tenia per objectiu
que els assistents assolissin els coneixements bàsics en la normativa sobre la
protecció de dades i donar a conèixer els drets i deures dels consumidors.
Protecció de dades per a centres educatius

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir el curs Introducció a la
protecció de dades de caràcter personal per a centres educatius, organitzat en
diverses dates i centres diferents: el Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí, el
dia 24 de gener; el Centre de Recursos Pedagògics del Gironès, el dia 25 de gener; i
el Centre de Recursos Pedagògics de l’Hospitalet, el dia 8 de març. L’objectiu va ser
donar a conèixer als assistents els principis i les obligacions en matèria de protecció
de dades, per adequar els centres educatius de primària a la normativa legal vigent
en aquesta matèria. Els continguts del curs es van centrar en aquests principis, els
drets que hi estan relacionats i els deures que s’han de complir vinculats a aquest
dret fonamental.
Taller educació especial i seguretat a Internet (Badalona, 16 de març)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir tres sessions de la xerrada
Educació especial i seguretat a Internet, organitzada per l’Institut Municipal de
Serveis Personals de Badalona i adreçada als alumnes de PQPI (Programes de
Qualificació Professional Inicial) del centre. L’objectiu va ser facilitar-los informació
sobre com s’han de moure per Internet i, alhora, preservar les seves dades personals,
per ajudar els menors a construir una cultura de protecció de la seva privacitat a
Internet, amb especial referència a l’àmbit de les xarxes socials. Es tractava de
fomentar un ús adequat de les dades de caràcter personal i de les tecnologies de la
informació i advertir-los dels riscos que pot comportar difondre les dades per Internet.
En definitiva, aconseguir que els menors siguin curosos amb la seva identitat i amb la
protecció de les seves dades personals, quan fan ús de les noves tecnologies.
Curs de protecció de dades i seguretat de la informació (Barcelona, 19, 21 i 23 de març)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, juntament amb l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, va organitzar un curs de protecció de dades i seguretat de la
informació, adreçat al personal de l’Administració de la Generalitat. L’objectiu era
donar a conèixer les modificacions legislatives que afecten directament el dret a la
protecció de dades personals.
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Protecció de dades per a centres educatius (Girona, 21 de maig)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir el curs La protecció de les
dades personals en l’àmbit educatiu, organitzat per l’Institut de Ciències de
l'Educació de la Universitat de Girona i adreçat als membres dels equips formadors
que assessoren els centres i formen el professorat de la província de Girona, i que
també són docents en actiu. L’objectiu era donar a conèixer els principis i les
obligacions en matèria de protecció de dades, per adequar l’actuació dels centres
educatius de secundària a la normativa legal vigent en aquesta matèria. Els
continguts del curs es van centrar en aquests principis, els drets que hi estan
relacionats i els deures que s’han de complir vinculats a aquest dret fonamental.
Sessió formativa sobre la protecció de dades de caràcter personal (Terrassa, 29 de maig)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha col·laborat un any més amb l'Escola
Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT), amb una sessió al Campus
de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Arran de l’adaptació al pla de
Bolonya, s'amplia el que es coneix com a coneixement transversal, de manera que
s’incorporen a l’assignatura d'Optometria les matèries de consum i de protecció de
dades. La sessió formativa es va centrar en l’adaptació a la LOPD: principis i
obligacions i la reflexió sobre la consideració especial de les dades de salut, dins de
la normativa de protecció de dades.
Seminari d’Introducció a la protecció de dades de caràcter personal (Figueres, 6 de juny)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir el curs Introducció a la
protecció de dades de caràcter personal, organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, adreçat als membres de l’Associació de Turisme de l’Alt Empordà.
L’objectiu era donar a conèixer els principis i les obligacions en matèria de protecció
de dades, per adequar el sector turístic de la comarca a la normativa legal vigent. Els
continguts del curs es van centrar en aquests principis, els drets que hi estan
relacionats i els deures que s’han de complir vinculats a aquest dret fonamental.
Curs d’introducció a la protecció de dades de caràcter personal per als ens locals
(Esplugues de Llobregat, 17 i 19 de setembre)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir el curs Introducció a la
protecció de dades de caràcter personal, organitzat per la Direcció de Serveis de
Formació de la Diputació de Barcelona i adreçat al personal administratiu i al
personal tècnic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. L’objectiu era donar a
conèixer els principis i les obligacions en matèria de protecció de dades, per adequar
l’actuació del personal d’aquest ens local a la normativa legal vigent en aquesta
matèria. Els continguts del curs es van centrar en aquests principis, els drets que hi
estan relacionats i els deures que s’han de complir vinculats a aquest dret
fonamental.
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Seminari d’introducció a la protecció de dades de caràcter personal (Vilafranca del
Penedès, 2 d’octubre)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir el seminari Introducció a la
protecció de dades de caràcter personal, organitzat per l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès i adreçat als comerciants i a les petites empreses de serveis d’aquesta
població. L’objectiu era donar a conèixer el marc bàsic dels principis i les obligacions
en matèria de protecció de dades. Els continguts del curs es van centrar en aquests
principis, els drets que hi estan relacionats i els deures que s’han de complir vinculats
a aquest dret fonamental.
Curs d’introducció a la protecció de dades de caràcter personal per als ens locals

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir el curs Introducció a la
protecció de dades de caràcter personal, organitzat per la Direcció de Serveis de
Formació de la Diputació de Barcelona, els dies 17 i 22 d’octubre, adreçat al personal
administratiu i al personal tècnic dels ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat, i
els dies 13 i 20 de novembre i 15 i 22 de novembre, adreçat al personal administratiu
i al personal tècnic de la Diputació de Barcelona. L’objectiu era donar a conèixer els
principis i les obligacions en matèria de protecció de dades, per adequar l’actuació
del personal d’aquests ens locals a la normativa legal vigent en aquesta matèria. Els
continguts del curs es van centrar en aquests principis, els drets que hi estan
relacionats i els deures que s’han de complir vinculats a aquest dret fonamental.
Sessió formativa sobre la protecció de dades, la gestió de padró

Dins del Màster en Govern Local impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona,
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades hi va participar activament desenvolupant
la sessió formativa Protecció de dades. La gestió del padró, que va tenir lloc el 2 de
novembre, a l’Escola de Postgrau de la UAB. La sessió estava adreçada al personal
electe de l’Administració Local tenia com a objectiu donar a conèixer el marc bàsic
dels principis i les obligacions en matèria de protecció de dades per gestionar el
padró.
Programa Introducció al dret a la protecció de dades personals

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va impartir la tercera edició del programa
Introducció al dret a la protecció de dades personals, organitzat pel Col·legi Oficial
de Treball Social de Catalunya (TSCAT), en el marc del conveni de col·laboració
signat per ambdues entitats. La formació es va dur a terme a les delegacions de
Barcelona el dia 25 de setembre, de Tarragona el dia 16 de novembre, de Girona el
dia 29 de novembre, de Lleida el dia 13 de desembre, i de Manresa-Catalunya
central el dia 18 de desembre. L’objectiu era donar a conèixer els principis i les
obligacions en matèria de protecció de dades, per apropar aquest col·lectiu a la
normativa legal vigent en aquesta matèria. Els continguts del curs es van centrar en
aquests principis, els drets que hi estan relacionats i els deures que s’han de complir
vinculats a aquest dret fonamental.
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3.6.3. Publicacions
Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals

La publicació Guia bàsica de protecció de dades per als ens locals de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades ofereix una aproximació als principis, les garanties i
les obligacions que han de tenir en compte els ens locals, en la seva actuació en
matèria de protecció de dades. Aquesta guia recull els principis fonamentals i les
obligacions més rellevants en cada cas, per tal de facilitar a tots els ens la
comprensió i l’aplicació de la normativa que els afecta.
Protegir la teva privacitat i controlar les teves dades. Guia educativa per al professorat
sobre privacitat i protecció de dades

La Guia educativa per al professorat sobre privacitat i protecció de dades és un
recurs per al professorat elaborat per l'Oficina del Comissionat per a la Protecció de
Dades d'Irlanda i adaptat a la realitat local per 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’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Conté material
docent que els professors poden fer servir per explicar als alumnes com protegir les
seves dades personals, en l’entorn de les xarxes socials i d’Internet en general. Es
tracta d'una sèrie de claus i recomanacions, disponibles en format electrònic, que es
poden descarregar perquè els docents puguin fer servir aquests exercicis, jocs de
rol, debats, etc. amb els alumnes.
Memòria 2011

La publicació Memòria 2011 recull, en format digital, les actuacions de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades durant l’any 2011. També incorpora la
compareixença de la directora de l’APDCAT davant el Parlament de Catalunya, per
presentar la memòria corresponent a 2010.

3.7. Les relacions institucionals
3.7.1. Acords i convenis institucionals
L’APDCAT té, entre les seves funcions, vetllar pel compliment de la legislació vigent
sobre protecció de dades de caràcter personal; promoure, en l’àmbit de les seves
competències, la divulgació dels drets de les persones amb relació a la protecció de
dades i l’accés a la informació i l’avaluació de l’impacte sobre la privacitat; i
proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de
dades personals.
És per això que l’APDCAT potencia les iniciatives encaminades a la informació, la
promoció, el suport i la formació sobre aquestes matèries.
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Addenda núm. 1 entre l’APDCAT i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
(FUOC)

Aquesta addenda es va signar el 10 de maig de 2012, en virtut del que estipula el
Pacte 3 A del conveni de col·laboració, amb vigència indefinida, signat el 27 de
setembre de 2011 amb la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest pacte, es feia
constar que se signarien les addendes que fossin necessàries per desenvolupar i dur
a terme qualsevol de les modalitats de col·laboració acordades en el conveni marc.
L’Addenda núm. 1 va establir les condicions de col·laboració de la FUOC i l’APDCAT
en l’acte coorganitzat per ambdues institucions: “Jornada sobre l’Accés a la
informació del sector públic: elements per a un debat sobre una futura regulació”,
que va tenir lloc el 10 de maig de 2012, a l’Auditori de Barcelona Activa.
Conveni de col·laboració entre l’APDCAT i l’Ajuntament de Balaguer

Aquest conveni, formalitzat el 3 de desembre de 2012, tenia per objecte la
col·laboració de les parts en la difusió del dret a la protecció de dades de caràcter
personal al Saló de la Infància de Balaguer, que va tenir lloc del 27 de desembre de
2012 al 4 de gener de 2013, ambdós inclosos, en aquesta ciutat. L’objectiu de la
col·laboració era difondre el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter
personal i promoure, entre infants i joves, l’adopció de pràctiques respectuoses amb
aquest dret.

3.7.2. Conferències internacionals
Conferència de primavera de les Autoritats Europees de Protecció de Dades
(Luxemburg, 3 i 4 de maig)

L’APDCAT va participar en aquesta conferència anual, anomenada Spring
Conference, en la qual les autoritats europees de protecció de dades van debatre els
avenços recents de la modernització dels marcs de protecció de dades de la UE, el
Consell d'Europa i l'OCDE. També es va analitzar la proposta de millora dels textos
jurídics europeus en el context dels esdeveniments internacionals, en el camp del
processament de dades i la privacitat.
34a Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades i Privacitat (Uruguai, 23
a 26 d’octubre)

L’APDCAT va participar a la 34a edició de la Conferència Internacional d’Autoritats de
Protecció de Dades i Privacitat, organitzada per la Unitat Reguladora i de Control de
Dades Personals de l’Uruguai (URCDP).
La reunió anual de 2012 va tenir com a tema central privacitat i tecnologia en equilibri.
Com a resultat d’aquesta conferència internacional, en la qual intervenen autoritats de
protecció de dades i privacitat de més de quaranta països, es van publicar una
declaració sobre anàlisi de perfils (profiling), una resolució sobre informàtica en núvol
(cloud computing) i una resolució sobre el futur de la privacitat.
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3.7.3. Participació en òrgans col·legiats, comitès, grups de treball i equips
de suport
Grup de treball de protecció de dades sobre policia i justícia (Data Protection Working
Party on Police and Justice -WPPJ) (Brussel·les, 16 de març)

L’APDCAT va assistir a una sessió organitzada per aquest grup, que va sorgir en el si
de la Conferència Europea de Protecció de Dades, arran del desafiament que suposa
la interacció de la seguretat i la policia amb la necessitat de protegir la privacitat de
l’individu.
Fòrum SEIS sobre protecció de dades de salut (Pamplona, 25 i 26 d’abril)

El representant de l’APDCAT en el Comitè del Programa del Fòrum va col·laborar en
la definició dels continguts i en la selecció de ponents per a diferents taules i
conferències.
Aquest fòrum, de periodicitat anual, té com a missió crear un espai de trobada anual
entre els professionals sanitaris, les autoritats de protecció de dades i el sector
tecnològic, per compartir experiències i coneixement i assegurar una atenció sanitària
de qualitat i respectuosa amb els drets dels ciutadans. Aquesta edició es va centrar
en la forma en què els estàndards, els principis i els drets establerts per la legislació
de protecció de dades es poden integrar en el treball diari i en les tasques, tant
assistencials com de gestió, dels centres sanitaris.
Participació en la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental

L’APDCAT ha participat a les vuit sessions que ha celebrat la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), per mitjà del seu representant, que
té la condició de vocal. Aquest òrgan col·legiat de caràcter tècnic, adscrit al
Departament de Cultura, té entre les seves funcions determinar el règim d’accés quan
es resolen les sol·licituds d'avaluació de documents públics. Les sessions es van
celebrar els dies 7 de febrer, 6 de març, 16 d’abril, 31 de maig, 9 de juliol, 1
d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre.
L’APDCAT ha estat, també, present a les vuit reunions de la Comissió Permanent
d’aquest organisme. En concret, els dies 30 de gener, 28 de febrer, 12 d’abril, 22 de
maig, 2 de juliol, 19 de setembre, 13 de novembre i 11 de desembre.

3.8. La gestió interna del recursos
3.8.1. Recursos humans
L’any 2012 s’ha resolt la convocatòria de provisió del lloc de treball de cap de l’Àrea
del Registre de Protecció de Dades pel sistema de lliure designació (PD/001/11).
Així mateix, hi ha hagut cinc baixes, així com quatre noves incorporacions: la
directora de l’Autoritat, la secretària general, la secretària de la directora i la
responsable de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.
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La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
estableix que l’aprovació de la plantilla de personal correspondrà a la directora de
l’Autoritat, després de l’informe del Consell Assessor de Protecció de Dades. En
aquest sentit, la plantilla de l’Autoritat, informada prèviament pel Consell Assessor de
Protecció de Dades en sessió ordinària de 25 de setembre de 2012, queda
configurada de la següent manera:

Pel que fa a la formació rebuda durant l’any 2012, el personal de l’Autoritat ha gaudit
d’un total de 805 hores que s’han distribuït, per matèries, de la manera següent:


160 hores en gestió pública i procediments administratius



415 hores en aspectes jurídics i protecció de dades personals i seguretat de la
informació



230 en idiomes
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3.8.2. Coordinació tecnològica i serveis informàtics
Les tasques relacionades amb el suport tecnològic i els serveis informàtics i de
telecomunicacions de consum intern de l’Autoritat s’han desenvolupat, des de la
creació de l’APDCAT, en dues línies de treball:


El suport de caràcter tècnic, especialitzat en sistemes informàtics, seguretat de la
informació i auditoria, que s’ha adreçat a proporcionar a la resta d’àrees de
l’Autoritat coneixement i criteris d’actuació de caràcter tècnic: assessorament
tècnic en informes, recomanacions i instruccions de l’Assessoria Jurídica, suport a
les actuacions d’investigació prèvia derivades de la inspecció de protecció de
dades i, en general, suport de caràcter tècnic a la Direcció i a la Secretaria
General, especialment en l’activitat de consultoria a responsables de tractaments i
atenció al ciutadà que fa l’APDCAT.



El manteniment preventiu, evolutiu i correctiu de les infraestructures tècniques de
l’APDCAT i dels sistemes d’informació existents, juntament amb el disseny i
implantació de noves infraestructures o sistemes d’informació

Respecte de les actuacions de caràcter tecnològic ubicades en el segon grup
d’actuacions (solucions TIC), es pot destacar:


El manteniment, l’explotació i el suport tècnic de les infraestructures de la xarxa
d’àrea local, estacions de treball, usuaris, telecomunicacions, telefonia, sistemes
de videoconferència de l’APDCAT i entitat de registre per a l’emissió de certificats
digitals. En aquest àmbit, cal remarcar les actuacions relacionades amb
l’electrònica de xarxa, orientades a garantir la disponibilitat de la xarxa d’àrea
local mitjançant la redundància dels dispositius més crítics i la seva segmentació.
També s’ha normalitzat tota la informació relacionada amb l’administració de
sistemes.
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El desenvolupament, amb recursos interns, d’un nou sistema per gestionar els
expedients del Registre de Protecció de dades de Catalunya, juntament amb
actuacions de manteniment correctiu del sistema actual. També s’han fet
adaptacions relacionades amb la tramesa d’informació al registre de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.



El manteniment evolutiu i correctiu, amb recursos interns, de l’aplicació de gestió
dels expedients de l’Àrea d’Inspecció i de les aplicacions destinades a gestionar
els serveis de consultoria i atenció al públic.



El suport tècnic i funcional a la implantació de la seu electrònica de l’APDCAT i
l’organització d’activitats adreçades a l’adequació a l’Esquema Nacional de
Seguretat.



El suport al manteniment i l’explotació de les infraestructures i aplicacions dels
sistemes de publicació a Internet (portal www.apd.cat), així com al
desenvolupament de nous continguts o la millora dels existents. Cal destacar la
implantació d’un sistema de traducció automàtica de documents publicats al
portal.



S’ha continuat amb la revisió de la documentació relacionada amb la seguretat de
la informació, a fi d’adequar-la als requisits de l’Esquema Nacional de Seguretat i
tenint en compte les especificacions de la norma ISO 27001, de cara a una
possible certificació en aquest estàndard.



El suport tècnic i el disseny funcional i de gestió de projectes per desenvolupar un
sistema per a la distribució en línia d’informació relacionada amb l’activitat del
Consell Assessor de Protecció de Dades.

Com a tasca complementaria en l’àmbit de les tecnologies, la seguretat de la
informació i la protecció de dades, la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la
Informació ha continuat amb l’edició del butlletí electrònic +Kdades. Aquest butlletí es
publica al portal de l’Autoritat (www.apd.cat) des de l’any 2009, amb continguts de
caràcter tècnic i de protecció de dades. Durant l’any 2012 ha tractat a fons diferents
qüestions, com ara:









La destrucció de suports i documents a les administracions públiques
La seguretat en la Proposta de reglament europeu de protecció de dades
La privacitat en l’era digital
La prevenció en l’administració electrònica
Contractació de serveis d’informàtica en núvol (cloud computing)
Les smart cities i la privacitat
El dret a la portabilitat de les dades personals
S’ha continuat amb la sèrie d’articles dedicats a analitzar, en detall, les mesures
de seguretat previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal

El butlletí inclou també unes seccions fixes, com ara els incidents de seguretat amb
dades personals, un calendari d’esdeveniments relacionats amb la temàtica del
butlletí, solucions tecnològiques per a la protecció de dades, detecció de
vulnerabilitats i comentaris a pàgines web especifiques.
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3.8.3. Gestió economicoadministrativa
En compliment del que preveu l’article 28.3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre,
l’APDCAT va elaborar el seu avantprojecte de pressupost d’ingressos i despeses,
que va trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè el
Govern l’integrés en els pressupostos de la Generalitat.
El pressupost inicial aprovat per a 2012 de 2.862.528,70 euros va tenir una reducció
del 20% en les transferències previstes inicialment per l’aplicació de l’Acord de
Govern de 5 de juny sobre el tercer ajust per a la sostenibilitat i solvència de les
finances de la Generalitat de Catalunya. Aquesta reducció es va compensar
parcialment, tal com estava previst, amb la incorporació de part del romanent de
l’exercici anterior.
D’altra banda, segons estableix la llei precitada, l’APDCAT està sotmesa al control
financer de la Intervenció General de la Generalitat i al règim de comptabilitat pública.
EXERCICI 2012
Pressupost

Incorporació de
romanent

Drets liquidats

Obligacions
reconegudes

Cap. 1

2.119.503,69

1.671.367,96

254.223,97

1.925.591,93

Cap. 2

727.015,01

672.461,36

9.949,79

695.219,04

Cap. 4

10,00

7,89

0,00

0,00

Cap. 6

16.000,00

12.800,00

0,00

0,00

Total

2.862.528,70

2.356.637,21

264.173,76

2.620.810,97

3.9. Compareixença de la directora davant el Parlament
de Catalunya per presentar la memòria de 2011
El contingut complet de la compareixença es pot consultar en el text corresponent del
Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, Comissió d’Afers Institucionals, sessió
núm. 28 d’11 de juliol de 2012, pàgines 15-27 (enllaç al text).
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