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Informe jurídic en relació amb l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya 
 
 
 

Antecedents 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades l’Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a 
l’emissió del corresponent informe. 

El Projecte s’acompanya de la Memòria general de l’Avantprojecte. 
 
Analitzat l’Avantprojecte de llei, tenint en compte la normativa vigent aplicable, i d’acord amb 
l’informe de l’Assessoria Jurídica informo del següent: 
 
 
 

Fonaments Jurídics 
 
 

I 
 
 
        (...) 
 
 

II 
 
Pel que fa al marc normatiu en què se situa l’avantprojecte, cal fer esment en primer lloc de 
l’article 123 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de consum. 
 
Segons l’Exposició de motius de l’Avantprojecte, aquest “incorpora a l’ordenament jurídic 
català i, pel que fa als aspectes que afecten a les relacions de consum, la Directiva (UE) 
2019/770 del Parlament Europeu i de Consell, de 20 de maig de 2019, relativa a determinats 
aspectes dels contractes de subministrament de continguts i serveis digitals, la Directiva 
(UE) 2019/771 de el Parlament Europeu i de Consell, de 20 de maig de 2019, relativa a 
determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns, la Directiva (UE) 2019/2161 
relativa a la millor aplicació i la modernització de les normes de protecció dels consumidors 
de la UE modifica la Directiva 2011/83 / UE. Les modificacions radiquen en un augment de 
la protecció per als consumidors de la UE en diverses àrees, com les compres en mercats 
en línia, la transparència de la personalització de preus i la classificació d'ofertes en línia i 
drets de consumidor a l'utilitzar serveis en línia «gratuïts» i la Directiva (UE) 2019/882 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril del 2019, sobre els requisits d'accessibilitat 
dels productes i serveis.” 
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L’Avantprojecte de llei consta d’exposició de motius, de 177 articles, i dues disposicions 
finals. 
 
En la mesura que arran de les previsions d’aquest es pugui produir un tractament de dades 
de persones físiques, en qualitat d’empresàries, consumidores o usuàries, aquest tractament 
estarà subjecte als principis i garanties de la normativa de protecció de dades personals 
(RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 
de drets digitals (LOPDGDD)). 

D’entrada, l’article 3 de l’Avantprojecte, modifica determinats apartats de l’article 111-2 de la 
Llei 22/2010 (en endavant, Codi de consum). Entre d’altres, l’Avantprojecte es refereix 
específicament a les “persones consumidores i usuàries” (apartat a), a “persones 
consumidores vulnerables” (apartat c), i a la “persona empresària” (apartat d). 

Pel que fa específicament a les persones consumidores vulnerables, val a dir que la previsió 
de l’article 111-1.c) en la seva nova redacció, recull l’especial protecció que aquestes 
persones han de tenir segons la Directiva 2019/2161, citada (considerant 54). Val a dir que 
també la Llei estatal 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris en 
front de situacions de vulnerabilitat social i econòmica, es refereix específicament a les 
persones consumidores vulnerables (art. 1), en termes similars als de l’Avantprojecte. 
 
L’Avantprojecte té per objectiu integrar en l’ordenament català les Directives esmentades, 
que en l’àmbit que ens ocupa es remeten expressament a l’RGPD (art. 3.8 Directiva 
2019/770, o considerant 33 Directiva 2019/2126), fent avinent que el tractament de dades 
personals, en aquest cas, en l’àmbit de les relacions de consum, ha de regir-se per l’RGPD. 
 
Des de la perspectiva de la protecció de dades personals, cal tenir present que la normativa 
preveu una especial protecció per a determinades categories de dades i, si escau, per a 
determinats col·lectius de persones, com puguin ser els menors (arts. 9 i 12 RGPD), i fer 
especial atenció al tractament de dades de col·lectius vulnerables (considerant 75 RGPD, o 
arts. 28.2 i 97.1.a) LOPDGDD).  
 
En concret, l’article 28.2.e) de l’LOPDGDD referit a les obligacions generals del responsable 
i l’encarregat del tractament, estableix que per a l’adopció de mesures tècniques i 
organitzatives s’han de tenir en compte els riscs majors que podrien produir-se en 
determinats supòsits, entre d’altres, “Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de 
grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de 
edad y personas con discapacidad.”. 
 

El concepte de persones consumidores vulnerables emprat per l’Avantprojecte  s’alinearia, 
des de la perspectiva dels drets de les persones consumidores amb aquestes previsions de 
la normativa de protecció de dades. 
 
En aquest context, l’article 6 de l’Avantprojecte modifica l’article 121-3 del Codi de consum, 
que quedaria redactat de la manera següent:  
 
“Els drets de les persones consumidores vulnerables són objecte d'una atenció especial i 
preferent per part dels poders públics, d'acord amb el que estableixen aquesta llei, les 
disposicions que la despleguin i la resta de l'ordenament jurídic.” 
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III 
 

L’article 30 de l’Avantprojecte, modifica l’article 132-2 del Codi de consum, amb la següent 
redacció: 
 
“1. La mediació de consum està presidida pels principis de voluntarietat, imparcialitat i 
neutralitat de la persona mediadora, confidencialitat i bona fe, universalitat, transparència i 
territorialitat. 
(...) 
4. La persona mediadora i les parts tenen l’obligació de no desvelar les informacions que 
coneguin com a conseqüència del procediment de mediació, així com l’obligació d’actuar 
d’acord amb les exigències de la bona fe. No obstant això, la persona mediadora no està 
subjecta al deure de confidencialitat i està obligada a informa les autoritats competents de 
les dades que puguin revelar l’existència de fets delictius perseguibles d’ofici. 
(...).” 

 
El tractament de dades personals ha de donar compliment als principis de la normativa, entre 
d’altres, el principi d’integritat i de confidencialitat (article 5.1.f) RGPD). 
 
Segons disposa l’article 5 de l’LOPDGDD: 
 

“1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas 
que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al 
que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 
 
2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los 
deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. 
(...).” 

 
Per tant, cap dubte hi pot haver que les persones mediadores es troben sotmeses al deure de 
confidencialitat i de manteniment de la reserva respecte les dades personals que coneguin 
per la seva feina, com ho està qualsevol altre professional que intervé en el tractament de 
dades personals. 
 
Qüestió diferent és que les persones mediadores a què es refereix l’Avantprojecte, en 
determinades circumstàncies, puguin estar obligades per un deure de denúncia, previst a la 
normativa, respecte determinats fets presumptament delictius.  
 
Val a dir que, en la seva redacció actual, el Codi de consum ja fa referència a que “la persona 
mediadora no està subjecta al deure de confidencialitat i està obligada a informar les autoritats 
competents de les dades que puguin revelar l'existència de fets delictius perseguibles d'ofici.” 
(art. 132-2.5 Codi de consum).  
 
Ara bé, vista la redacció d’aquest article en l’Avantprojecte, cal fer avinent que la redacció de 
l’article 132-2, apartat 4, del Codi de consum (art. 30 Avantprojecte) no ha recollit aquesta 
previsió de manera completa (pel que fa a l’excepció derivada del coneixement de delictes 
perseguibles d’ofici), que resulta plenament justificada i que convé que estigui recollida en una 
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norma amb rang de llei. A més, cal tenir en compte que el deure de secret s’haurà de mantenir 
fins i tot un cop fineixi la relació jurídica amb qui l’ha nomenat. 
 
Per això, es proposa la següent redacció: 
 

“4. La persona mediadora i les parts tenen l’obligació de no desvelar les informacions que 
coneguin com a conseqüència del procediment de mediació, així com l’obligació d’actuar 
d’acord amb les exigències de la bona fe. La persona mediadora està subjecta al deure de 
confidencialitat, fins i tot un cop finalitzada la seva relació jurídica, sens perjudici, si escau, 
del deure de denúncia en relació amb fets delictius perseguibles d’ofici.” 
 

 
 

IV 
 

L’article 52 de l’Avantprojecte modifica l’article 221-2 del Codi de consum, relatiu a la 
“Informació a les persones consumidores en les relacions de consum a distància i fora 
d’establiment mercantil.” 
 
Val a dir que el contingut d’aquest article 221-2, modificat en l’Avantprojecte, recull diverses 
previsions de l’article 4 de la Directiva 2019/2161. 
 
Entre d’altres, l’article 221-2.1.d), esmentat, preveu que “(...) si escau, s’ha d’informar que el 
preu s’ha establert de manera personalitzada sobre la base de presa de decisions 
automatitzades.” (previsió que també es recull en l’article 97.1.f) del Reial decret legislatiu 
1/2007, de 16 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris i d’altres lleis complementàries ((RDL 1/2007). 
 
Aquesta previsió és coherent amb les previsions dels articles 13.2.f) i 14.2.g) RGPD, segons 
les quals cal informar els afectats de l’existència de decisions automatitzades, inclosa 
l’elaboració de perfils (art. 22 RGPD), i de les conseqüències del tractament per als afectats. 
 
Per tant, per la rellevància del dret previst a l’article 22 RGPD, cal valorar positivament la 
referència de l’article 221-2.1.d) introduïda en l’Avantprojecte. 
 

 
 

V 
 
L’article 86 de l’Avantprojecte modifica l’article 321-4.2, relatiu a la “col·laboració amb la 
inspecció”, si bé sense introduir canvis substancials. Aquest article queda redactat de la 
manera següent: 
 

“2. Les persones empresàries han de facilitar al personal inspector la informació i 
documentació sol·licitada per a l'exercici de les seves funcions, incloses les dades de 
caràcter personal sense consentiment de tercers, d'acord amb el que estableix la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.” 

 
D’entrada, i tenint en compte, entre d’altres, el principi de minimització (art. 5.1.c) RGPD), 
cal valorar positivament el manteniment de la referència expressa a la normativa de 
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protecció de dades en relació amb la informació que pot requerir el personal inspector a les 
persones empresàries. En qualsevol cas cal entendre aquesta referència com a aplicable a 
totes les dades personals, sotmeses a l’RGPD, que puguin ser objecte de comunicació. 
 
Dins el mateix Títol II del Codi de consum relatiu a la inspecció, l’Avantprojecte també 
modifica, entre d’altres, l’article 322-2 del Codi, referit a les “Facultats del personal inspector” 
(art. 88 de l’Avantprojecte). 
 
Part del contingut d’aquest article manté la redacció actual del Codi de consum (apartats e), 
f) o g) de l’art. 322-2.1 Codi), mentre que en d’altres apartats s’amplien les previsions 
d’accés del personal inspector a documents, dades o informació relacionada amb 
presumptes infraccions (apartats a), b) c), entre d’altres, de l’art. 322-2.1 Codi). Els apartats 
h), i) i j) d’aquest article són de nova incorporació. 
 
En concret, fem notar que l’apartat i) d’aquest article, queda redactat de la manera següent: 
 

“i) Requerir a qualsevol persona física o jurídica que proporcioni tota la informació, 
dada o document pertinent en qualsevol forma o format i amb independència del suport o 
el lloc on estigui emmagatzemada fins i tot el rastreig dels fluxos financers y de dades, la 
identitat de les persones implicades, la informació sobre comptes bancaris i la titularitat 
de llocs web amb la finalitat de determinar les presumptes irregularitats i el seu abast. 
(...).” 

 
Si be és cert que la capacitat de requeriment d’informació s’ha de reconèixer a la inspecció en 
termes necessàriament amplis, s’ha de tenir en compte que els termes en què es configura 
en aquest article (per exemple per les referències als rastreigs de fluxos financers i de dades) 
podrien entrar en col·lisió amb altres drets com ara els derivats del secret de 
telecomunicacions o, fins i tot, el secret bancari. Per tant es recomanaria concretar, en la 
mesura que sigui possible, l’abast, els supòsits i condicions en què haurien de ser possibles 
aquests accessos a la informació.   
 
 

VI 
 

Finalment, l’article 107 de l’Avantprojecte, modifica l’article 333-9 del Codi de consum, referit 
a la “Publicitat de les sancions”, que quedaria redactat en els següents termes: 
 

“1. Les sancions que han adquirit fermesa poden ésser publicades, per motius 
d’exemplaritat i transparència, en qualsevol moment anterior a la prescripció de la sanció 
establerta a l’article 335-2. 
2. La publicitat de la sanció es pot fer per qualsevol mitjà, tant de manera individualitzada 
com agrupada, per matèries, geogràficament per motius o infraccions, o qualsevol altre 
concepte que es consideri rellevant.  
3. La publicitat de les sancions, ha de respectar en qualsevol cas, la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.” 
 

Fem notar que el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova la Llei 
general de consumidors i usuaris, preveu en l’article 50 que les administracions públiques 
competents poden acordar, com a sanció accessòria, entre d’altres (apartat 2):  
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“2. La publicidad de las sanciones leves y graves impuestas, cuando hayan adquirido 
firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, denominación o razón 
social de las personas naturales o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las 
infracciones, siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de los 
consumidores y usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada 
intencionalidad en la infracción.” 
 

D’entrada, fem notar que tant l’Avantprojecte com l’article 50.1 del RDL 1/2007 preveuen una 
habilitació per a publicar les sancions, però no una obligació de publicar-les en tots els casos.  
 
En qualsevol cas, el RDL 1/2007 limita la possibilitat de publicació de sancions lleus o greus 
(incloses dades identificatives de persones físiques responsables), a la concurrència d’un risc 
per a la salut o la seguretat dels consumidors i usuaris, reincidència o l’existència 
d’intencionalitat en la infracció (art. 50.2) o portin causa en la difusió de continguts racistes, 
xenòfobs, sexistes, LGTBIfòbics, denigrants o discriminatoris (introduït per la Disposició final 
setena.1 de la Llei 15/2022). 

D’entrada, es valora positivament que l’Avantprojecte prevegi que la publicitat de la sanció es 
pot fer de manera individualitzada o agrupada, de manera que cal entendre que no 
necessàriament es publicaran dades personals en tots els casos, i també la previsió que la 
publicitat de les sancions ha de respectar la normativa de protecció de dades (art. 333-9.3). 
 
En qualsevol cas, des de la perspectiva del principi de minimització, seria recomanable acotar 
els supòsits en què es pot aplicar aquesta mesura accessòria, ja sigui d’acord amb els 
elements explicitats en l’article 50.2 RDL 1/2007 (concurrència de risc  per la salut o seguretat, 
reincidència o intencionalitat, ...),o altres factors que ho justifiquin. 

 
 
 
 
Conclusió 
 
Examinat l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, es considera adequat a la normativa de protecció de dades, 
sempre que es tinguin en compte les consideracions fetes en aquest informe. 
 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2022 

 


