Data: 4/03/2019
ORIENTACIÓ PER A L'APLICACIÓ PROVISIONAL DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL
SETENA DE L’LOPDGDD
A l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades,
l'Agència Basca de Protecció de Dades i el Consell de Transparència i Protecció de
Dades d'Andalusia s'han rebut múltiples consultes sobre l'aplicació del que estableix el
primer paràgraf de l'apartat primer de la disposició addicional setena "Identificació dels
interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius"
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
Aquesta circumstància ha aconsellat que, per tal de facilitar un criteri pràctic, aquestes
autoritats proposin una orientació per a l'aplicació provisional de garanties de protecció
de la divulgació del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger,
passaport o document equivalent dels interessats.
Per a això, s'han seleccionat aleatòriament el grup de quatre xifres numèriques que es
publicaran per a la identificació dels interessats en les publicacions d'actes administratius.
El procediment per a la determinació de forma aleatòria de les quatre xifres numèriques
a publicar del codi d'identificació d'un interessat es va realitzar mitjançant el procés de
selecció aleatòria en una bossa opaca d'una bola d'entre cinc boles numerades de l'1 al
5, realitzat el 27 de febrer de 2019 a l'AEPD.
La bola resultant va ser la número 4, per tant:
La publicació de document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport
o document equivalent pot realitzar-se de la següent manera:
• Donat un DNI amb format 12345678X, es publicaran els dígits que en el format ocupin
les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. En l'exemple: *** 4567 **.
• Donat un NIE amb format L1234567X, es publicaran els dígits que en el format ocupin
les posicions, evitant el primer caràcter alfabètic, quarta, cinquena, sisena i setena. En
l'exemple: **** 4567 *.
• Donat un passaport amb format ABC123456, en tenir només sis xifres, es publicaran
els dígits que en el format ocupin les posicions, evitant els tres caràcters alfabètics,
tercera, quarta, cinquena i sisena. En l'exemple: ***** 3456.
• Donat un altre tipus d'identificació, sempre que aquesta identificació contingui almenys
7 dígits numèrics, s'han de numerar aquests dígits d'esquerra a dreta, evitant tots els
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caràcters alfabètics, i es seguirà el procediment de publicar aquells caràcters numèrics
que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Per exemple, en el cas d’
una identificació com: XY12345678AB, la publicació seria: *****4567***.
• Si aquest tipus d'identificació és diferent d'un passaport i té menys de 7 dígits numèrics,
s'han de numerar tots els caràcters, alfabètics inclosos, amb el mateix procediment
anterior i es seleccionaran aquells que ocupin les quatre darreres posicions. Per
exemple, en el cas d’una identificació com: ABCD123XY, la publicació seria: *****23XY.
Els caràcters alfabètics, i aquells numèrics no seleccionats per a la publicació, se
substituiran per un asterisc per cada posició.
El criteri provisional proposat per les autoritats que subscriuen la present orientació
pretén, així mateix, tractar d'evitar que l'adopció de fórmules diferents en aplicació de la
disposició esmentada pugui donar lloc a la publicació de xifres numèriques dels
documents identificatius en posicions diferents en cada cas, possibilitant la recomposició
íntegra d'aquests documents.
Per això, recomanen que la fórmula proposada sigui aplicada de manera generalitzada.
Aquesta recomanació té caràcter provisional fins al moment en què els òrgans de govern
i les administracions públiques competents aprovin disposicions per a l'aplicació de
l'esmentada disposició addicional setena.
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