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CNS 36/2017 
 
 
Dictamen en relació amb la consulta d’una universitat sobre la possibilitat de 
facilitar accés obert a gravacions generades per diferents projectes de recerca 
 
 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de la 
Universitat (...) en què es plantegen diverses qüestions relacionades amb la possibilitat 
de facilitar accés obert a les gravacions generades per diferents projectes de recerca de 
la Universitat.  
 
Analitzada la petició i vista la normativa vigent aplicable, i d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica emeto el següent dictamen 
 

 
I 

 
(...) 

 
II 

 
La Universitat (...) exposa, en el seu escrit de consulta, que alguns projectes de recerca 
que s’hi duen a terme participen en el Programa Marc d’Investigació i Innovació de la 
Unió Europea anomenat Horitzó 2020 (en endavant, H2020). 
 
Tot seguit manifesta que, dins de H2020, s’està realitzant un prova pilot encaminada a 
facilitar l’accés obert a les dades de recerca generades pels projectes subvencionats, 
que, en el cas de la Universitat, comprendrien: 
 

1) Gravacions de persones amb discapacitat auditiva (professionals de 
l’ensenyament o en l’estudi de llengües de signes) mentre il·lustren com se signa 
un concepte, es construeix una frase o les normes gramaticals del llenguatge de 
signes, amb l’objectiu de conformar un atles lingüístic.  
 

2) Gravacions de persones d’edat avançada amb discapacitat auditiva que 
expliquen llurs vivències, per tal que els seus relats formin part d’una base de 
dades de memòria històrica d’aquest col·lectiu, així com d’un documental.  
 

3) Gravacions de persones focalitzades en l’enregistrament de la seva cara mentre 
pronuncien frases preestablertes, per a que formin part d’una base de dades 
amb l’objectiu de facilitar l’estudi de la lectura dels llavis.  

 
Tenint en compte aquests fets, la Universitat planteja, en relació amb cadascuna 
d’aquestes gravacions, una sèrie de qüestions, que, per motius explicatius, s’han 
agrupat de la manera següent: 
 

1. Si es poden publicar obertament per Internet amb accés per a tot el món (supòsit 
A)) o per a ésser consultades dins les respectives bases de dades (supòsits B) i 
C)). 
 

2. Si es pot permetre que els usuaris puguin descarregar-se-les en els seus propis 
dispositius (supòsits A) i B)). 
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3. Si es poden difondre amb una llicència Creative Commons que permeti, per 

exemple, la realització d’obres derivades o qualsevol ús, mentre hi hagi 
reconeixement de l’autoria i s’adverteixi que cal respectar en qualsevol cas 
l’honor de les persones (supòsits A), B) i C)). 

 
4. Si cal aplicar mesures especials de protecció, en atenció a la naturalesa de la 

informació de què es tracta i les condicions en què serien difoses (supòsits A) i 
B)).  

 
5. I, específicament per al supòsit C), si es pot considerar que ens trobem davant 

d’un tractament de dades biomètriques.  
 

A continuació s’examinen aquestes qüestions plantejades per la Universitat, sempre 
des del punt de vista del dret a la protecció de les dades personals (article 18.4 CE), 
que és la perspectiva des de la qual s’emet aquest dictamen.  
 

III 
 
H2020, establert per mitjà del Reglament (UE) núm. 1291/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell d’11 de desembre de 2013, és el Programa Marc d’Investigació i Innovació 
de la UE per al període 2014-2020, adreçat a finançar iniciatives i projectes 
d’investigació, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació de clar valor afegit 
europeu. 
 
L’article 18 d’aquest Reglament 1291/2013 estableix que: 
 

“1. Se garantizará el acceso abierto a las publicaciones científicas fruto de la 
investigación financiada con fondos públicos en el marco de Horizonte 2020. 
Dicho acceso se llevará a cabo con arreglo al Reglamento (UE) nº 1290/2013. 
2. Se fomentará el acceso abierto a los datos de investigación fruto de la 
investigación financiada con fondos públicos en el marco de Horizonte 2020. 
Dicho acceso se llevará a cabo con arreglo al Reglamento (UE) nº 1290/2013.” 

 
D’aquest precepte es desprèn que la participació en H2020 comportarà l’obligació de 
dipositar en accés obert totes les publicacions científiques resultants dels projectes 
d’investigació finançats amb fons públics procedents de H2020. Mentre que, pel que fa 
a les dades d’investigació originades en la realització d’aquests projectes, el seu dipòsit 
en accés obert resulta recomanable.  
 
L’accés obert consisteix en facilitar accés on-line (a Internet) a tota la informació 
científica disponible de manera gratuïta per al lector i sota llicències que permetin el seu 
ús i explotació pels investigadors, les empreses i els ciutadans, sense barreres 
econòmiques, legals ni tecnològiques (Declaració de Berlín sobre l’Accés Obert al 
Coneixement en Ciències i Humanitats (2003)), tals com la llicència Creative Commons, 
a què es fa referència expressa en l’escrit de consulta.   
 
Com s’ha vist, en el cas concret examinat es pretén dipositar en accés obert les dades 
de recerca generades pels projectes de la Universitat subvencionats per H2020, que 
comprenen tres tipus de gravacions de persones físiques: professionals de 
l’ensenyament de la llengua de signes en el seu exercici de la professió, persones amb 
discapacitat auditiva explicant llurs vivències i persones pronunciant frases 
preestablertes. 
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Des del punt de vista de la protecció de dades personals, facilitar en obert a través 
d’Internet aquesta informació científica (les gravacions), que comprèn dades de caràcter 
personal (article 3.a) de la 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant, LOPD)), fins i tot, dades mereixedores d’especial 
protecció (article 7 LOPD), constitueix una cessió de dades (article 3.i) LOPD). 
 
En aquest sentit, en el cas de gravació de persones amb discapacitat auditiva –
especialment als supòsits 1 i 2 descrits a la consulta- es pot estar  tractant una dada de 
salut, la discapacitat, que, d’acord amb l’article 7.3 LOPD, tindria la consideració de 
dada especialment protegida. Però, a més, en el supòsit 2 s’indica que les gravacions 
poden explicar la vida de les persones afectades, tractant temes sensibles com ara 
informacions relatives a la salut, la vida sexual, opinions polítiques, creences religioses 
etc. amb la finalitat que els relats puguin recopilar-se  en una base de dades sobre 
memòria històrica del col·lectiu amb discapacitat auditiva. Previsiblement, doncs, es 
tractaran dades especialment protegides. 
 
L’article 11 de l’LOPD disposa, com a norma general, que les dades objecte de 
tractament “només poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats 
directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el  
consentiment previ de l’interessat” (apartat 1), llevat que, entre d’altres excepcions, la 
comunicació estigui autoritzada en una llei o norma amb rang de llei (apartat 2.a)). 
 
En aquest sentit, convé fer referència a les previsions de la Llei orgànica 1/1982, de 5 
de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge. 
 
El dret a la pròpia imatge es pot definir com un dret que té “cada individu a que els 
demés no reprodueixin els caràcters essencials de la seva figura sense el consentiment 
del subjecte, de tal manera que tot acte de captació, reproducció o publicació per 
fotografia, film o un altre procediment de la imatge d’una persona en moments de la 
seva vida privada o fora d’ella suposa una vulneració o atac al dret fonamental a la 
imatge, com també ho és la utilització per a fins publicitaris, comercials o de naturalesa 
anàloga” (STS de 27 de març de 1999). 
 
D’acord amb l’article 7.5 de la LO 1/1982, té consideració d’intromissió il·legítima en el 
dret a la pròpia imatge, entre d’altres supòsits, “la captación, reproducción o publicación 
por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en 
lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el 
artículo 8.2.” 
 
En aquest article 8.2 de la LO 1/1982 s’estableix que el dret a la pròpia imatge no 
impedirà “a) su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se 
trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o 
proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al 
público; b) la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo al uso social; c) 
la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una 
persona determinada aparezca como meramente accesoria”. 
 
Fóra d’aquests casos, per tant, i llevat d’altra norma amb rang de llei, la captació, la 
reproducció i la publicació de la imatge de les persones requerirà el seu consentiment 
exprés (article 2.2 LO 1/1982). 
 
Així doncs, als efectes que interessen en el present cas, convé tenir present que, a 
manca d’habilitació legal al respecte, la difusió per Internet d’imatges (i, si escau, veu) 
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que facin identificables persones, com seria el cas de dipositar en accés obert les 
gravacions efectuades durant els projectes científics, haurà de comptar amb el 
consentiment previ i exprés de les persones afectades (articles 2.2 LO 1/1982 i 11.1.a) 
LOPD).  
 
L’exigència d’aquest consentiment exprés, cal dir, també vindria donada per la mateixa 
LOPD en el cas que del contingut de les dites gravacions es difongués informació 
mereixedora d’especial protecció (article 7), això és dades de caràcter personal que 
revelin la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i les creences, que facin referència a 
l’origen racial, a la salut i a la vida sexual, o bé dades relatives a la comissió 
d’infraccions penals o administratives (com sembla ocórrer en el supòsit 2) descrit).  
 
Per altra banda, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 
27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), pel que fa al 
consentiment, en els casos en que no es tractin dades especialment protegides la 
normativa actual de protecció de dades només requereix que aquest sigui lliure, 
inequívoc i informat (arts. 6.1 i 3.h) de l’LOPD). A més, el consentiment ha de consistir 
en una declaració o acció afirmativa clara (art. 4.11). 
 
En el cas de les dades especialment protegides, o categories especials de dades, entre 
les quals ara s’inclou també les dades  biomètriques, l’article 9 de l’RGPD estableix la 
prohibició de tractar dades mereixedores d’especial protecció, llevat que, entre d’altres 
supòsits, es compti amb el consentiment explícit de l’afectat, tret que el dret de la UE o 
dels Estats membres estableixin el contrari. 
 
Si bé aquest Reglament no serà aplicable fins el proper 25 de maig de 2018 (article 
99.2 RGPD), cal tenir present que qualsevol tractament de dades que es perllongui més 
enllà d’aquesta data (com és previsible que ocorri en aquest cas) haurà de satisfer les 
exigències de la nova regulació. 
 

IV 
 
La Universitat, en el seu escrit de consulta, fa referència expressa en els tres supòsits 
plantejats a que s’obtindrà el consentiment de les persones afectades, aspecte que es 
valora positivament.  
 
Assenyalar, en aquest punt, que, des del punt de vista de la protecció de dades, és 
indispensable que el document on es reculli el consentiment doni una informació 
completa i entenedora als afectats, de manera que puguin prestar el seu consentiment 
amb un coneixement previ, suficient i adequat del tractament que es farà de les seves 
dades personals. 
 
I és que el compliment del deure d’informació és un aspecte essencial del dret a la 
protecció de dades, tal com recull la STC 292/2000, de 30 de novembre: 
 

“(...) Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, 
de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un 
lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos 
personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse 
a esa posesión y usos. 
En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho 
fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a 
consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los 
mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el 
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reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos 
personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso 
requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los 
datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos 
posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué 
destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, 
requerirle para que los rectifique o los cancele”. 
 

Deure d’informació que en el RGPD es configura com un dret de les persones 
afectades (article 12).  
 
D’acord amb l’article 12 de l’RGPD, “el responsable del tratamiento tomará las medidas 
oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, 
así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al 
tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un 
lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a 
un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si 
procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá 
facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros 
medios” (apartat 1). 
 
Recordar que qualsevol tractament de dades que es perllongui més enllà del proper 25 
de maig de 2018 haurà de satisfer les exigències de la nova regulació. Per aquest 
motiu, tot i no ser encara exigible, és recomanable facilitar ja la informació als afectats 
en els termes establerts a l’RGPD. Sobre aquesta qüestió pot consultar-se en el web de 
l’Autoritat (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/) la Guia per al compliment del deure 
d’informar al RGPD. 
 
En aquest sentit, cal destacar que l’RGPD va més enllà de les previsions de l’article 5 
de l’LOPD –que roman temporalment vigent-, exigint que la informació es faciliti de 
forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, en un llenguatge clar i senzill.  
 
Aquestes exigències impliquen que cal evitar acudir a fórmules especialment 
enrevessades i que incorporen remissions a textos legals. Cal que les clàusules 
informatives expliquin el contingut al quan ens referirem immediatament d'una forma 
clara i accessible per a les persones interessades, amb independència dels 
coneixements que tinguin de la matèria.  
 
L’article 13 de l’RGPD concreta la informació que haurà de facilitar-se quan les dades 
personals s’obtinguin de les persones afectades – que seria el supòsit plantejat a la 
consulta-, informació que àmplia allò establert a l’article 5 de l’LOPD.  
 
En concret, convé destacar que aquest article de l’RGPD estableix que “cuando el 
responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales 
para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, 
antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra 
información pertinente indicada en el apartado 2” (apartat 3).  
 
Per tot plegat, en un cas com l’examinat, és imprescindible que la Universitat, en el 
moment de recollir el consentiment exprés de les persones afectades i sempre amb 
caràcter previ a la posada en accés obert de les gravacions generades en la realització 
dels projectes de recerca subvencionats per H2020, informi els afectats, de manera 
precisa, transparent i entenedora, de la finalitat del tractament pretès i, especialment, de 
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les conseqüències que se’n deriven mitjançant els diferents aspectes previstos a l’article 
13 del RGPD. 
 
És a dir, entre d’altres aspectes cal indicar que les gravacions en les quals participa la 
persona afectada es dipositaran en un repositori digital, que recull les publicacions 
digitals en accés obert derivades de l'activitat investigadora del professorat i d'altres 
membres de la comunitat universitària, i que això comportarà que qualsevol persona 
que disposi d’accés a Internet pugui accedir-hi. A més caldrà indicar els usos admesos 
d’aquesta informació d’acord amb la llicència de drets d’autor sota la qual es dipositen 
aquestes gravacions en el dit repositori digital. 
 
En aquest sentit, en l’escrit de consulta, s’assenyala que es planteja emprar una 
llicència Creative Commons que permeti la realització d’obres derivades o qualsevol 
altre ús, inclosa la descàrrega del contingut en dispositius propis. Per tant, en la 
informació que es faciliti a l’afectat cal indicar clarament que no només es permet 
l’accés lliure a les gravacions, sinó també els termes en què es permeti la seva 
reproducció, difusió, distribució o transformació. 
 
Així mateix, és necessari informar l’afectat del dret a retirar el seu consentiment amb la 
finalitat indicada en qualsevol moment (article 13.2.c) RGPD).  
 
Així doncs, en atenció a les consideracions efectuades fins ara, cal concloure que, 
sempre que es compti amb el consentiment previ, exprés (o explícit), lliure, informat i 
inequívoc de les persones afectades, es podrà facilitar un accés obert a les gravacions 
generades en la realització dels projectes de recerca subvencionats per H2020 (qüestió 
núm. 1) i amb l’abast del consentiment que hagi donat la persona afectada (qüestions 
núm. 2 i 3).  
 

V 
 

En l’escrit de consulta, la Universitat també planteja si cal aplicar mesures especials de 
protecció (qüestió núm. 4). En atenció al context en què ens trobem, s’entén que 
s’estaria fent referència a quins altres aspectes, des del punt de vista de la protecció de 
dades, s’haurien de tenir en compte en el tractament pretès. 
 
D’entrada, s’ha de valorar positivament que en la consulta s’indica que les úniques 
dades de les persones que apareixen a les imatges (a banda de la seva imatge i, si 
escau, la seva veu,) són el seu nom i reconeixement com a professionals. Ara bé, cal 
entendre que aquesta previsió es refereix només al supòsit 1 descrit a la consulta, 
perquè en els altres dos supòsits resulta clarament innecessari oferir altra informació 
que faciliti la identificació les persones que apareguin més enllà de la seva imatge i, si 
escau la veu.  
 
En qualsevol cas, assenyalar però que aquesta informació no seria estrictament 
correcta, perquè en els supòsits 1) i 2) descrits a la consulta s’indica que les persones 
que apareixeran tenen una discapacitat auditiva, amb la qual cosa s’estaria donant una 
dada relativa a la seva salut. A més, en el supòsit 2 les persones que hi apareixeran 
explicaran aspectes de la seva vida personal, i fins i tot íntima.   
 
Tal com s’ha posat de manifest en els apartats anteriors d’aquest dictamen, el 
tractament de dades pretès en el present cas –facilitar un accés obert (a Internet) de les 
gravacions efectuades en el transcurs de diversos projectes d’investigació, permetent-
ne qualsevol ús posterior- requereix ineludiblement el consentiment previ, exprés (o 
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explícit), lliure i informat de les persones que hi apareixen (el qual és recomanable 
recavar-lo per escrit a efectes probatoris).  
 
Ara bé, malgrat disposar d’aquest consentiment, en atenció a les condicions en què les 
gravacions serien difoses (a què hem fet referència abans), seria necessari que, amb 
caràcter previ al seu dipòsit en accés obert, es dugués a terme un judici de ponderació 
(article 4 LOPD), en el sentit d’avaluar el tipus de gravació efectuada, la pertinença de 
la seva publicació i l’objectiu perseguit.  
 
És a dir, la Universitat hauria de tenir present la naturalesa de la informació personal 
que es tracta en cadascuna d’aquestes gravacions i els riscos que per a la intimitat i els 
interessos fonamentals de les persones afectades pot comportar la seva divulgació a 
Internet sense cap tipus de restricció d’accés, especialment, en aquells supòsits en què 
es podrien difondre dades mereixedores d’especial protecció (articles 7 LOPD i 9 
RGPD).  
 
Així mateix, hauria de tenir present que, tal com es desprèn de l’article 18.2 del 
Reglament (UE) 1291/2013, facilitar l’accés obert de les dades d’investigació originades 
en la realització dels projectes subvencionats per H2020 no és obligatori.  
 
Assenyalar, en aquest sentit, que la mateixa Comissió Europea ha reconegut que, si bé 
facilitar l’accés obert a les dades de les investigacions (com en aquest cas, les 
gravacions) pot reportar grans beneficis en el camp de la investigació, no totes les 
dades poden estar obertes per se (Guidelines to the Rules on Open Acces to Scientific 
Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020, disponible al web 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html).  
 
Per aquest motiu, preveu que en qualsevol moment, ja sigui abans o després de signar 
l’acord de subvenció i sense penalització, els autors dels projectes subvencionats 
poden decidir no participar en la prova pilot del Programa H2020 -consistent en facilitar 
accés obert a les dades de la investigació-, si, entre d’altres supòsits, aquesta 
participació és incompatible amb les normes en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.  
 
Si bé, com s’ha vist, la participació en el cas concret examinat no resultaria contrària a 
la normativa de protecció de dades, en la mesura que es disposés del consentiment 
previ, exprés, lliure i informat de les persones que apareixen en les gravacions, no pot 
descartar-se que, especialment pel que fa al supòsit 2 descrit a la consulta on es 
tractarien dades sensibles com ara informacions relatives a la salut, la vida sexual, 
opinions polítiques, creences religioses etc.-, malgrat disposar d’aquest consentiment, 
la difusió d’aquestes gravacions, en les condicions exposades, pugui resultar 
desproporcionada, des del punt de vista de la protecció de dades (article 4 LOPD). Per 
aquest motiu, aquestes informacions seria recomanable no dipositar-les en accés obert 
o presentar-les de manera que no es puguin relacionar amb una persona concreta 
identificable. 
 
En qualsevol cas, serà necessari el compliment de la resta de requisits establerts per la 
normativa de protecció de dades. Així, mentre sigui aplicable l’LOPD serà necessària 
l’aprovació d’un fitxer de dades de caràcter personal (art. 20 LOPD) i la seva notificació 
a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’aplicació de les mesures de seguretat 
escaients (Títol VIII del Reglament de desplegament de l’LOPD (RLOPD), aprovat pel 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre).  I en el cas que s’externalitzi algun servei 
caldrà tenir en compte també tant la possibilitat d’establir un encàrrec del tractament 
(art. 12 LOPD i 20 i s. del RLOPD). 
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Per altra banda, i en la mesura que és previsible que el tractament es perllongui més 
enllà del 25 de maig de 2018, data d’efectivitat de la plena aplicació del RGPD, caldrà 
tenir en compte també, no només els nous requeriments en matèria d’informació, 
encàrrec del tractament i, si escau, transferències internacionals de dades, sinó també 
les noves obligacions imposades per aquesta norma (registre d’activitats de tractament, 
implantació de mesures de seguretat a partir d’una avaluació de riscos, notificació de 
violacions de seguretat, etc.). 
 
En especial, i atès el contingut del supòsit 2 descrit a la consulta, no es pot descartar la 
necessitat de dur a terme una avaluació de l’impacte sobre la protecció de dades (art. 
35 del RGPD). Aquest supòsit comportaria el tractament de dades de caràcter sensible i 
no pot descartar-se que pugui afectar un nombre considerable de persones. En el cas 
del supòsit 3 s’indica que només afectaria una cinquantena de persones, i en el supòsit 
1, per la seva pròpia naturalesa el nombre de persones sembla que seria limitat, però 
en el cas de l’apartat 2 no disposem d’informació per valorar el nombre de persones a 
les quals podria afectar. 
 
En qualsevol cas, recordar que l’article 35.1 del RGPD estableix que serà necessari fer 
una avaluació de l’impacte sobre la protecció de dades personals “Quan sigui probable 
que un tipus tractament, especialment si utilitza noves tecnologies, i tenint en compte la 
seva naturalesa, abast, context o finalitats, pot comportar un alt risc per als drets i les 
llibertats de les persones físiques”. En concret, i entre d’altres supòsits serà necessària 
l’avaluació quan es faci un tractament a gran escala de les categories especials de 
dades a què es refereix l'article 9, apartat 1 (art. 35.3.c)) 
 

VI 
 

Finalment, en l’escrit de consulta, també es planteja (qüestió núm. 5) en relació 
específicament amb les gravacions que, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge de la 
lectura dels llavis, es focalitzen en enregistrar la cara de les persones que hi apareixen, 
si pot considerar-se que ens trobem davant un tractament de dades biomètriques.  
 
D’acord amb l’article 4 de l’RGPD, són dades biomètriques “los datos personales 
obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características 
físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la 
identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos” 
(apartat 14).   
 
Per la seva part el considerant 51 de l’RGPD disposa que “(...) el tratamiento de 
fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías 
especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la 
definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos 
específicos permita la identificación o la autenticación unívocas de una persona física. 
(...)”. 
 
De la lectura conjunta d’aquestes previsions, podria entendre’s que el tractament dut a 
terme a través d’aquestes gravacions, en què es capta la veu i el moviment dels llavis 
de les persones que hi apareixen, no hauria de considerar-se sistemàticament un 
tractament de dades biomètriques, en el benentès que aquestes dades no s’estarien 
tractant amb mitjans tècnics específics per tal d’identificar o autenticar de manera 
unívoca la persona física que pronuncia una determinada frase (per exemple, sistemes 
de reconeixement de veu o de moviments), supòsit a què fa referència l’RGPD.  
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D’acord amb les consideracions fetes fins ara en relació amb la consulta plantejada, es 
fan les següents, 
  
 
Conclusions   

 
El consentiment inequívoc, previ, exprés i informat de les persones afectades, en els 
termes exposats en aquest dictamen permet dipositar en accés obert les dades de les 
investigacions (gravacions) dels projectes subvencionats pel Programa H2020, en què 
es contenen dades personals (imatge i veu). 
 
Es recomana, malgrat disposar d’aquest consentiment, valorar la pertinença de difondre 
les gravacions en les condicions previstes, especialment, en aquells supòsits en què es 
podrien revelar dades mereixedores d’especial protecció.  
 
L’enregistrament de persones físiques focalitzat en el moviment dels llavis mentre 
pronuncien frases preestablertes, als efectes de facilitar l’aprenentatge de la lectura de 
llavis, no sembla que, en el cas concret examinat, hagi d’ésser considerat un tractament 
de dades biomètriques, en el sentit establert a l’article 9 de l’RGPD. 
 
Barcelona, 6 de setembre de 2017 
 
 
 
  


