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CNS 36/2021 
  
Dictamen en relació amb la consulta formulada per un Departament sobre la possibilitat 
de publicar  els telèfons i adreces de correu electrònic a la web del Departament. 
 
 
 
 Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit d’un Departament 
sobre la possibilitat de publicar els telèfons i adreces de correu electrònic a la web del 
Departament.  
 
El Departament exposa que atès la recepció per part de la Direcció General de diverses 
sol·licituds de difusió respecte de certes dades personals de localització professional, es 
planteja la possibilitat de publicar al seu web els telèfons i les adreces de correu electrònic de 
les persones inscrites en el Registre. La consulta es remet a un annex que detalla el tipus de 
dades que es publicarien al web: nom de l’establiment, domicili industrial de l’establiment, 
telèfon, adreça de correu electrònic, web, número assignat del RIAAC, sector agroalimentari, 
descripció de les activitats inscrites, enllaç directe a la ubicació en mapa i coordenades de 
localització geogràfica de la indústria.  
 
Es plantegen les preguntes següents:  
 
“Primera Pregunta.- En el marc del tractament de difusió a través del web del Departament, la 
definició jurídica de dades personals de l’article 4.1 del RGPD, ha de ser interpretada en el 
sentit que els telèfons i els correus electrònics si l’empresa/empresari és una persona física i 
aquests són difosos, de manera que, es troben relacionats o vinculats amb altres dades que 
s’identifiquen en Annex, són dades personals?. Així mateix, l’article 4.1 anterior ha de ser 
interpretat en el sentit que l’adreça de correu electrònic si conté referències a noms i cognoms 
d’una persona física és una dada personal en si mateixa?.  
 
Segona Pregunta.- Atès que les competències de desenvolupament del sector agroalimentari i 
de promoció econòmica són, conceptualment, reconegudes en el marc d’una Llei Orgànica 
(articles 116 i 152 de l’EAC, respectivament) i desenvolupades, reglamentàriament, mitjançant 
l’atribució per Decret, entre d’altres, de les funcions de promoció de productes agroalimentaris 
de qualitat (article Decret 43/2017), cal interpretar els articles 6.1 e) i 6.3 del RGPD en conjunció 
amb l’article 19.3 de la LOPDGDD, en el sentit que, no són fonament jurídic adequat i suficient 
per a reconèixer, la licitud del tractament descrit en els apartats anteriors consistent en la difusió 
per la web del DARP de telèfons i/o d’adreces de correus electrònics juntament amb les dades 
que es llisten en Annex?.  
 
Tercera Pregunta.- L’article 19.3 de la LOPDGDD ha de ser interpretat en el sentit que la 
difusió de dades de correus electrònics i de telèfons en les circumstàncies exposades, és 
necessària per a l’exercici de les competències de desenvolupament del sector agroalimentari i 
de promoció econòmica (articles 116 i 152 de l’EAC) o pel desenvolupament de les funcions de 
promoció de productes agroalimentaris de qualitat (article 43.1 c) del Decret 43/2017)? 
 



  
 

 
 

2 

Quarta Pregunta.- La difusió de les adreces de correu electrònic i dels telèfons a través de la 
web del Departament per a la localització professional es pot, jurídicament, fonamentar en el 
consentiment dels interessats?  
 
Cinquena Pregunta.- El principi de minimització de dades ha de ser interpretat en el sentit que 
és permissible una eventual difusió per web basada en el consentiment, dels telèfons i de les 
adreces de correu electrònic conjuntament amb les dades que s’identifiquen en Annex, quan 
aquesta és realitzada en la mesura d’allò estrictament necessari per al desenvolupament del 
sector agroalimentari i per la promoció econòmica del sector agroalimentari (articles 116 i 152 
de l’EAC) i/o per la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat (article 43.1 c) del 
Decret 43/2017)?  
 
Sisena Pregunta.- En el cas que el tractament consistent en la difusió de les adreces dels 
correus electrònics i dels telèfons es pugui fonamentar, jurídicament, en el consentiment de 
l’interessat (article 6.1. a) del RGPD), la redacció del model de formulari de consentiment – en la 
part de l’autorització - que es descriu en l’apartat anterior, s’adequa als requisits, legalment, 
exigibles al consentiment en l’àmbit de la protecció de dades personals? Al marge de la 
redacció d’un formulari informatiu adequat en el moment de la recollida de les dades, quines 
cauteles i/o mesures addicionals s’haurien d’adoptar per a garantir un consentiment lliure, 
específic, informat i inequívoc? Al marge de la informació prèvia adequada en el moment de la 
recollida n’hi hauria prou amb la posada en marxa d’un mecanisme de retirada adequat i 
efectiu?”  
 
Analitzada la consulta, que no s’acompanya de cap document, i vista la normativa vigent 
aplicable, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica s’emet l’informe següent.  
 
 
 

I 
 

           (...) 
 
 

II 
 

Abans d’entrar a analitzar concretament les consultes formulades pel Departament, cal posar de 
relleu que les referències que es facin en aquest informe a les persones inscrites en el Registre 
d'indústries agràries i alimentàries, regulat en el Decret 302/2004, de 25 de maig, pel qual es 
crea i s'aprova el funcionament del Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (en 
endavant RIAAC) fan referència, exclusivament, a persones físiques, atès que les dades de les 
persones jurídiques estan excloses de l’àmbit d’aplicació subjectiu del RGPD, de conformitat 
amb l’article 1 RGPD que disposa que “El presente Reglamento establece las normas relativas 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales 
y las normas relativas a la libre circulación de tales datos. 2. El presente Reglamento protege 
los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la 
protección de los datos personales. (…)”.  
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En aquest sentit el considerant 14 de l’RGPD especifica que “La protección otorgada por el 
presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas, independientemente de su 
nacionalidad o de su lugar de residencia, en relación con el tratamiento de sus datos 
personales. El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a 
personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el 
nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto”.  
 
 

III 
 

El Departament planteja en la seva primera pregunta si “en el marc del tractament de difusió a 
través del web del Departament, la definició jurídica de dades personals de l’article 4.1 del 
RGPD, ha de ser interpretada en el sentit que els telèfons i els correus electrònics si 
l’empresa/empresari és una persona física i aquests són difosos, de manera que, es troben 
relacionats o vinculats amb altres dades que s’identifiquen en Annex, són dades personals?. 
Així mateix, l’article 4.1 anterior ha de ser interpretat en el sentit que l’adreça de correu 
electrònic si conté referències a noms i cognoms d’una persona física és una dada personal en 
si mateixa?.”  
 
L’article 4.1 del RGPD defineix què s’entén per dada personal “toda información sobre una 
persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física 
identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, 
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.  
 
D’acord amb aquesta definició una dada personal és aquella informació relativa, no només a 
una persona física identificada sinó també a una persona física que pugui ser identificable 
directa o indirectament a partir de determinada informació.  
 
En aquest sentit el considerant 26 de l’RGPD especifica que: Los principios de la protección de 
datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o 
identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física 
mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una 
persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben 
tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar 
el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente 
a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen 
medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores 
objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta 
tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos.”  
 
Pel que fa al número de telèfon quan estigui directa o indirectament vinculat a una persona 
física serà considerat dada personal i, en conseqüència, el seu tractament està sotmès a les 
regles i principis de l’RGPD.  
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Pel que fa a l’adreça de correu electrònic, aquesta pot incorporar determinada informació del 
seu titular com podria ser el nom i cognoms, inicials, càrrec, número identificatiu, etc. Es 
tractaria del que podríem anomenar com “adreces personalitzades”. En aquests casos l’adreça 
de correu electrònic identifica directament la persona titular del compte. Es a dir, es tracta 
d’informació d’una persona física identificada i per tant seria una dada personal.  
 
També podem trobar-nos amb adreces de correu “no personalitzades”, es a dir, aquelles que, 
tot i que es tracta d’adreces vinculades a un compte de correu d’una persona física 
determinada, l’adreça de correu no sembla contenir informació sobre el seu titular per emprar, 
per exemple, una combinació alfanumèrica abstracta o sense cap significat. En aquests casos, 
l’adreça per si sola no identifica la persona que n’és titular, però aquesta pot ser fàcilment 
identificable, sense un esforç desproporcionat bé perquè l’adreça pot aparèixer juntament amb 
altres dades que en permeten la identificació, bé pel contingut del missatge, bé a través de les 
dades de què disposa el servidor de correu. Aquesta mena d’adreces també s’han de 
considerar dada personal en els termes de l’RGPD, ja que permeten identificar de manera 
indirecta a la persona titular de les dades.  
 
Per últim, podem trobar adreces “genèriques”, es a dir, aquelles adreces que responen a un 
compte genèric, d´ús compartit o d’una àrea de l’organització. En aquests casos l’adreça de 
correu electrònic no es pot vincular a una persona física identificada o identificable, sinó que la 
poden atendre usuaris diferents i, en principi no es poden considerar una dada personal. No 
obstant això, no es pot descartar tampoc en aquests casos, en funció de l’estructura de 
l’organització (per exemple en unitats unipersonals, o supòsits en els que l’accés al correu 
estigui limitat a una única persona responsable) que es pugin donar supòsits de vinculació d’una 
adreça genèrica amb una persona identificada o identificable, en quin cas l’adreça electrònica 
podria ser també una dada personal.  
 
D’acord amb això, el Departament ha de tenir en consideració que el telèfon i l’adreça de correu 
electrònic, amb l’excepció esmentada relativa a les adreces genèriques, son dades personals 
d’acord amb la normativa de protecció de dades i, en conseqüència, el seu tractament està 
sotmès a les regles i principis de l’RGPD. 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
En segon lloc, escau donar resposta a les preguntes quarta i sisena de la consulta, referides a 
la possibilitat de basar el tractament en el consentiment.  
 
A la quarta pregunta es planteja el següent:  
 
“La difusió de les adreces de correu electrònic i dels telèfons a través de la web del 
Departament per a la localització professional es pot, jurídicament, fonamentar en el 
consentiment dels interessats?”  
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I a la sisena pregunta, el Departament planteja:  
 
“En el cas que el tractament consistent en la difusió de les adreces dels correus electrònics i 
dels telèfons es pugui fonamentar, jurídicament, en el consentiment de l’interessat (article 6.1. 
a) del RGPD), la redacció del model de formulari de consentiment – en la part de l’autorització - 
que es descriu en l’apartat anterior, s’adequa als requisits, legalment, exigibles al consentiment 
en l’àmbit de la protecció de dades personals? Al marge de la redacció d’un formulari informatiu 
adequat en el moment de la recollida de les dades, quines cauteles i/o mesures addicionals 
s’haurien d’adoptar per a garantir un consentiment lliure, específic, informat i inequívoc? Al 
marge de la informació prèvia adequada en el moment de la recollida n’hi hauria prou amb la 
posada en marxa d’un mecanisme de retirada adequat i efectiu?”.  
 
Cal tenir en consideració que, per tal que es consideri vàlid, el consentiment ha de reunir els 
requisits que estableix l’RGPD. D’acord amb l’article 4.11 RGPD el consentiment ha de consistir 
en una “manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca per la que el 
interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el 
tratamiento de datos que le conciernen”.  
 
En el cas concret de les administracions públiques, degut a la situació de desequilibri entre les 
parts, per tal que el consentiment pugui ser considerat com un consentiment lliure, la persona 
afectada ha de disposar d’una capacitat real d’elecció. És a dir, que no es desprenguin 
conseqüències negatives en la seva relació amb l’administració pel fet de no haver donat el seu 
consentiment.  
 
A més, el consentiment ha de ser específic. L’article 6.1.a) de l’RGPD preveu que el tractament 
serà lícit si “el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos;”. És a dir, el ciutadà ha de conèixer amb un nivell de 
concreció suficient a què està consentint, de manera que pugui preveure les conseqüències del 
consentiment.  
 
Per la seva banda, l’article 7.2 de l’RGPD, relatiu a les condicions per al tractament, estableix 
que “Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que 
también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que 
se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando 
un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya 
infracción del presente Reglamento.” 
 
I el considerant 43 de l’RGPD disposa que “(...) Se presume que el consentimiento no se ha 
dado libremente cuando no permita autorizar por separado las distintas operaciones de 
tratamiento de datos personales pese a ser adecuado en el caso concreto, o cuando el 
cumplimiento de un contrato, incluida la prestación de un servicio, sea dependiente del 
consentimiento, aun cuando este no sea necesario para dicho cumplimiento.”  
 
Al seu torn, els apartats 1 i 2 de l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), referent al 
tractament basant en el consentiment de l’afectat, estableixen que:  
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“1. De conformitat amb el que disposa l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, s’entén per 
consentiment de l’afectat qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i 
inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció 
afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen.  
 
2. Quan es pretengui fonamentar el tractament de les dades en el consentiment de l’afectat per 
a una pluralitat de finalitats és necessari que consti de manera específica i inequívoca que 
aquest consentiment s’atorga per a totes.”  
 
No es sobrer recordar que l’article 5.1.a) de l’RGPD disposa que les dades personals s’han de 
tractar de manera lleial en relació amb la persona interessada. Vinculat amb aquest principi, i tal 
com ha indicat aquesta Autoritat en el dictamen CNS 4/2020, “l’elecció d’aquesta base jurídica 
determinarà el règim aplicable al tractament en qüestió, per la qual cosa, si el responsable 
decideix fonamentar el tractament en el consentiment, ha d’estar preparat per respectar aquesta 
opció. Així, per exemple, ha de tenir present que, en cas que l’afectat retiri el seu consentiment, 
haurà de cessar el tractament de les seves dades o que, en cas de posteriors problemes amb la 
validesa del consentiment atorgat per aquest, no podrà recórrer retrospectivament a una altra 
base jurídica per tal de justificar el tractament en qüestió.”  
 
És a dir, en un cas com el que ens ocupa, no es pot descartar que el tractament consistent en la 
difusió de les dades de contacte i altres dades previstes a l’Annex de la consulta pugui basar-se 
en el consentiment de les persones afectades que així ho manifestin, sempre que se les hagi 
informat adequadament, d’acord amb l’article 13 de l’RGPD, i en la mesura que la seva negativa 
no els comporti cap conseqüència negativa, més enllà de les derivades de la pròpia manca de 
difusió. En qualsevol cas, el consentiment s’ha de poder retirar en qualsevol moment a través 
d’un mitjà que no requereixi esforços desproporcionats.  
 
Escau assenyalar però que, malgrat que el consentiment pugui ser una base jurídica vàlida en 
aquest supòsit, el tractament ha de complir també la resta de principis previstos a l’RGPD. En 
concret, i pel que ara ens interessa, haurà de respectar el principi de minimització. Des del punt 
de vista d’aquest principi, i atesa la finalitat de la publicació, no sembla que pugui considerar-se 
justificada la difusió del número assignat del .  
 
La consulta també fa referència a l’existència de dubtes pel que fa al dret d’informació.  
 
D’acord amb l’article 12 de l’RGPD correspon al responsable del tractament prendre les 
mesures oportunes per facilitar a l’interessat la informació indicada als articles 13 i 14 de 
l’RGPD de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés. 
 
En el cas que ens ocupa, en el moment de recollir la informació, caldrà informar les persones 
interessades sobre les condicions en què es duu a terme el tractament de les dades personals 
(article 13 RGPD i 11 de l’LOPDGDD), especialment, sobre la finalitat o les finalitats per a les 
quals es tractaran les dades.  
 
La informació ha de fer referència a:  
- La identitat i dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.  

- Les dades de contacte del delegat de protecció de dades.  
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- Les finalitats i la base jurídica del tractament.  

- Els destinataris o categories de destinataris de les dades.  
- La intenció de transferir les dades a un tercer país o a una organització internacional i la base 
per fer-ho, si escau.  

- El termini durant el qual es conservaran les dades o els criteris per determinar-lo.  

- El dret a sol·licitar l’accés a les dades, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el 
tractament, a oposar-s’hi i a sol·licitar-ne la portabilitat.  

- El dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que s'ha prestat.  

- Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per 
subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades i està informat de les 
conseqüències de no fer-ho.  

- El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, o, si escau, davant el 
Delegat de protecció de dades.  

- L'existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i la informació sobre la 
lògica aplicada i les seves conseqüències.  
 
Per la seva banda, els apartats 1 i 2 de l’article 11 de l’LOPDGDD, referent a la transparència i 
informació de l’afectat, disposen el següent:  
 
“1. Quan les dades personals s’obtinguin de l’afectat el responsable del tractament pot donar 
compliment al deure d’informació que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 
facilitant a l’afectat la informació bàsica a què es refereix l’apartat següent i indicant-li una 
adreça electrònica o un altre mitjà que li permeti accedir de manera senzilla i immediata a la 
resta d’informació.  
2. La informació bàsica a què es refereix l’apartat anterior ha de contenir, almenys:  
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si s’escau.  
b) La finalitat del tractament.  
c) La possibilitat d’exercir els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 
2016/679.  
Si les dades obtingudes de l’afectat s’han de tractar per a l’elaboració de perfils, la informació 
bàsica ha de comprendre així mateix aquesta circumstància. En aquest cas, s’ha d’informar 
l’afectat del seu dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que 
produeixin efectes jurídics sobre ell o l’afectin significativament de manera similar, quan es doni 
aquest dret d’acord amb el que preveu l’article 22 del Reglament (UE) 2016/679.” 
 
 
 
 
 
Aquesta informació ha de donar-se de forma accessible i fàcil d’entendre, amb llenguatge senzill 
i clar, indicant per a que es recullen, s’utilitzen o es tracten aquestes dades, tal i com exigeix 
l’RGPD. Sobre això, pot ser d’interès consultar la Guia per al compliment del deure d’informació 
a l’RGPD (http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies_basiques).  
 
 

V 
 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies_basiques
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Pel que fa a altres vies per a la legitimació per part del Departament per a la publicació 
d’aquestes dades al seu web (corresponents a les preguntes segona, tercera i cinquena 
plantejades pel Departament), cal tenir en compte les següents consideracions.  
 
Com a qüestió prèvia, cal assenyalar, tal com posa de relleu el Departament, que les dades de 
telèfon i adreça electrònica eren dades de caràcter obligatori que havien de facilitar els 
establiments industrials per inscriure les seves activitats. L’article 8.1 de Decret 302/2004 
disposa que el Registre “contindrà les dades bàsiques i complementàries que exigeixen els 
articles 4 i 6, respectivament, del Decret 324/1996, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Registre d'establiments industrials de Catalunya.(…)”. I, l’article 4 a) del Decret 324/1996, 
d’1 d’octubre, disposava que, entre les dades relatives a l’empresa, els establiments industrials 
havien d’inscriure, entre altres dades, “el telèfon, fax i adreça per al correu electrònic”. Les 
dades inscrites havien d’estar permanentment actualitzades (article 2 Decret 302/2004).  
 
No obstant això, el Decret 324/1996 va ser derogat, íntegrament, per la Disposició Derogatòria 
segona, apartat d) de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic 
per a agilitar l'activitat administrativa, sense que consti que posteriorment s’hagi completat la 
llacuna legal que suposa la derogació de la norma a la qual es remet l’article 8.1 del Decret 
302/2004.  
 
Dit això, per tal de centrar la resposta a les consultes plantejades, cal, en primer lloc fer esment 
a la finalitat inicial del tractament de les dades del RIAAC per part del Departament i analitzar si 
és compatible el tractament de les dades que hi consten per a la finalitat ulterior perseguida 
amb la creació d’aquesta relació de dades de contacte (telèfon i correu electrònic i altres dades 
que figuren a l’annex de la consulta) que es vol publicar al web.  
 
El Decret 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s'aprova el funcionament del Registre 
d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) disposa a la Disposició addicional 2 
que:  
“Els departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball i Indústria establiran els 
processos que calguin per tal d'incloure al Registre d'indústries agràries i alimentàries de 
Catalunya les dades de les indústries que figuren actualment al Registre d'establiments 
industrials de Catalunya i que haurien de ser inscrites al RIAAC el qual es converteix en el 
registre industrial d'aquestes empreses.  
 
Tindran accés a les dades del RIAAC tant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca com 
el Departament de Treball i Indústria, i en l'àmbit de les indústries forestals el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge.”  
 
L’article 1 d’aquest Decret disposa: 
 
“Es crea el Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC), en endavant 
Registre, dependent orgànicament de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual tindrà caràcter 
digital.”.  
 
El Registre té com a finalitat (article 2):  
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”Disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària de les indústries 
alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i de pesca per tal de permetre dur a terme les 
polítiques de control i foment que són competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, i en l'àmbit de les indústries forestals el Departament de Medi Ambient i Habitatge” .  
 
Segons la consulta, la publicació del telèfon i l’adreça electrònica de les persones inscrites en el 
Registre, tindria una finalitat “de localització professional com a factor vinculat al 
desenvolupament de les funcions de promoció de producte agroalimentaris de qualitat, així com 
les funcions de control i de foment a les quals respon el RIACC”.  
 
D’acord amb el principi de limitació de finalitat (article 5.1.b) de l’RGPD), les dades han de ser 
recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s’han de tractar 
de manera incompatible amb aquestes finalitats.  
 
No obstant això, l’article 6.4 de l’RGPD disposa:  
 
“Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos 
personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el Derecho de la Unión o 
de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad 
democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, el 
responsable del tratamiento, con objeto de determinar si el tratamiento con otro fin es 
compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, tendrá en 
cuenta, entre otras cosas:  
a) cualquier relación entre los fines para los cuales se hayan recogido los datos personales y los 
fines del tratamiento ulterior previsto;  
b) el contexto en que se hayan recogido los datos personales, en particular por lo que respecta 
a la relación entre los interesados y el responsable del tratamiento;  
c) la naturaleza de los datos personales, en concreto cuando se traten categorías especiales de 
datos personales, de conformidad con el artículo 9, o datos personales relativos a condenas e 
infracciones penales, de conformidad con el artículo 10;  
d) las posibles consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto;  
e) la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización.”  
 
Sobre això, el considerant 50 de l’RGPD disposa que:  
“El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido 
recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines de su recogida 
inicial. En tal caso, no se requiere una base jurídica aparte, distinta de la que permitió la 
obtención de los datos personales. Si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento, los cometidos y los fines 7 para los cuales se debe considerar 
compatible y lícito el tratamiento ulterior se pueden determinar y especificar de acuerdo con el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros. Las operaciones de tratamiento ulterior con 
fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines 
estadísticos deben considerarse operaciones de tratamiento lícitas compatibles. La base 
jurídica establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros para el tratamiento de 
datos personales también puede servir de base jurídica para el tratamiento ulterior. Con objeto 
de determinar si el fin del tratamiento ulterior es compatible con el fin de la recogida inicial de 
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los datos personales, el responsable del tratamiento, tras haber cumplido todos los requisitos 
para la licitud del tratamiento original, debe tener en cuenta, entre otras cosas, cualquier 
relación entre estos fines y los fines del tratamiento ulterior previsto, el contexto en el que se 
recogieron los datos, en particular las expectativas razonables del interesado basadas en su 
relación con el responsable en cuanto a su uso posterior, la naturaleza de los datos personales, 
las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto y la existencia de 
garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de 
tratamiento ulterior prevista. (…).”  
 
Per això, cal analitzar la compatibilitat de la utilització de les dades recollides en el RIAAC amb 
una nova finalitat, com seria la de publicar a la web les dades de telèfon i adreça electrònica 
dels industrials juntament amb altres dades a què es refereix la consulta.  
 
En aquest sentit, l’article 6.4 de l’RGPD estableix que quan el tractament per a una finalitat 
diferent d’aquella per a la qual es varen recollir les dades no estigui basada en el consentiment 
de l’interessat o en una norma per a la salvaguarda dels objectius indicats a l’article 23.1 de 
l’RGPD, per determinar la compatibilitat del tractament inicial amb el tractament posterior, el 
responsable del tractament tindrà en compte, entre altres aspectes: qualsevol relació entre les 
finalitats per a les quals s’han recollit les dades i les finalitats del tractament ulterior, el context 
de la recollida de les dades, la naturalesa de les dades, les possibles conseqüències per als 
interessats i l’existència de garanties adequades.  
 
Si no es compta amb el consentiment de les persones afectades, ni hi ha una llei que prevegi la 
utilització de les dades del RIACC amb aquesta finalitat, com sembla que succeeix en el cas 
que ens ocupa, serà necessari fer l’anàlisi de compatibilitat previst a l’article 6.4.  
 
Un primer element a tenir en compte, d’una manera molt especial, en aquest judici de 
compatibilitat son les previsions contingudes a l’article 19.3 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).  
 
L’article 19 LOPDGDD estableix el següent:  
 
“1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del 
Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a 
la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona 
jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización 
profesional. 

 
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole 

con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios.  
 

2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios 
individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha 
condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas.  
 
3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta 
ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores 
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cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus 
competencias.”  
 
Atesa la finalitat per a la qual es volen publicar les dades de contacte, i que el Departament 
formaria part de les entitats que enumera l’article 77.1 LOPDGDD, la previsió de l’article 19.3 de 
l’LOPDGDD sembla que pot justificar la compatibilitat de la difusió de les dades de contacte. I 
això podria abastar bona part de les dades que figuren a l’annex de la consulta. En concret, les 
previsions de l’article 19.3 habilitarien per publicar el nom de l’establiment, el domicili industrial 
de l’establiment, telèfon, adreça de correu electrònic, web, enllaç directe a la ubicació en mapa i 
coordenades de localització geogràfica de la indústria.  
 
Ara bé, les previsions de l’article 19.3 no sembla que puguin donar cobertura a la publicació 
d’algunes altres dades que figuren a l’annex, com serien les relatives al número assignat del 
RIAAC, el sector agroalimentari o la descripció de les activitats inscrites.  
 
Centrant-nos, en el primer criteri a què fa referència l’article 6.4 de l’RGPD, això és, la relació 
entre les finalitats per a les quals s’han recollit les dades personals i les finalitats del tractament 
ulterior previst, s’ha de tenir en compte que la finalitat del tractament de les dades del RIAAC és 
disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària de les indústries 
alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i de pesca per tal de permetre dur a terme les 
polítiques de control i foment que són competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, i en l'àmbit de les indústries forestals el Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
La publicació de les dades al web, segons es pot deduir de la sol·licitud de dictamen, seria 
necessària per a l’exercici de les competències de desenvolupament del sector agroalimentària i 
promoció econòmica o per a la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat, que podria 
incloure, entre d’altres les activitats tendents a promocionar i donar visibilitat a les indústries 
agroalimentàries i els productes elaborats davant dels consumidors o terceres empreses.  
 
Cal recordar, en aquest sentit, tal com apunta el Departament, que d’acord amb l’article 43.1.c) 
del Decret 3/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació correspon a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries planificar i supervisar les actuacions d'ordenació, foment i promoció dels 
productes agroalimentaris de qualitat i/o amb mencions de qualitat, artesania alimentària, fires, 
mercats, certàmens de productes agroalimentaris, xarxes d'agrobotigues i hàbits de consum de 
productes alimentaris.  
 
Pel que fa al context en que es van recollir les dades, l’article 5 del Decret 302/2004 disposa l’ 
obligatorietat d’inscripció en el RIAAC. Per tant, a l’hora d’inscriure l’empresa s’ha de facilitar 
obligatòriament les dades que posteriorment consten al RIAAC. En canvi, el Decret no preveu la 
utilització de les dades del registre amb la finalitat de donar visibilitat i facilitar el contacte de 
terceres persones amb les empreses inscrites. En aquest context, de donar visibilitat, facilitar 
informació sobre el sector agroalimentari en el qual opera l’empresa o la descripció de les 
activitats inscrites pot resultar plenament justificat. En canvi, i des del punt de vista del principi 
de minimització, no sembla que pugui considerar-se justificada la difusió del número assignat 
del RIAAC.  
 



  
 

 
 

12 

Pel que fa a les possibles conseqüències per als interessats del tractament ulterior previst, la 
utilització de la informació de contacte que figura al RIAAC per tal de donar visibilitat a 
l’empresa, en principi no sembla que hagin de ser negatives, sinó més aviat al contrari, atès que 
en un sector com l’agroalimentari, qualsevol empresa en principi està interessada en la seva 
visibilitat. No obstant això, no es pot descartar que en algun cas concret facilitar la ubicació 
exacta de la industria pugui comportar algun tipus de perjudici.  
 
En qualsevol cas, aquests dos elements, relatius al context en què es recullen les dades i les 
conseqüències per a les persones afectades, poden justificar adoptar, com a garantia adequada 
per als drets de les persones, que amb caràcter previ a la publicació de les dades es comuniqui 
aquesta circumstància a les persones afectades, per tal que si ho consideren oportú puguin 
demanar la seva exclusió de la difusió pública.  
 
Tenint en compte això, la publicació de les dades de contacte (nom de l’establiment, el domicili 
industrial de l’establiment, telèfon, adreça de correu electrònic, web, enllaç directe a la ubicació 
en mapa i coordenades de localització geogràfica de la indústria) pot trobar habilitació a l’article 
19.3 LOPDGDD. I la difusió de les dades relatives al sector agroalimentari en el qual opera 
l’empresa o la descripció de les activitats inscrites, es poden considerar compatibles a la vista 
de l’article 6.4 RGPD, si s’adopta la garantia adequada a què s’ha fet referència.  
 
D’acord amb les consideracions fetes en aquest informe en relació amb la consulta plantejada, 
es fan les següents,  
 
 
Conclusions  
 
El telèfon i l’adreça de correu electrònic, sempre que es pugui associar directament o indirecta a 
una persona física, són una dada personal el tractament de la qual s’ha d’adequar als principis i 
garanties de la normativa de protecció de dades.  
 
La publicació de les dades relatives al nom de l’establiment, el domicili industrial de 
l’establiment, telèfon, adreça de correu electrònic, web, enllaç directe a la ubicació en mapa i 
coordenades de localització geogràfica de les empreses inscrites al RIAAC, pot basar-se en el 
consentiment de les persones afectades.  
 
La difusió d’aquestes dades també pot basar-se en les previsions dels articles 19.3 LOPDGDD i 
6.4 RGPD, sempre que s’ofereixi a les persones afectades la possibilitat de demanar l’exclusió 
de la seva empresa de la difusió 


