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Identificació de l’expedient 
 
Resolució d’arxiu de les informacions prèvies núm. IP 284/2021 i núm. IP 285/2021, referent 
a l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Antecedents 
 

1. En data 16/07/2021, van tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades dos 
escrits d’una persona pels quals formulava dues denúncies contra l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant, l’IMSS), amb motiu d’un 
presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. 
 
La persona denunciant exposava que l’IMSS havia realitzat diverses consultes sobre la seva 
persona, sense causa que ho justifiqués, sense la seva autorització i sense haver estat 
informat que es demanaria aquesta informació i, per tant, sense donar-li opció a oposar-se al 
dit accés. Un escrit de denúncia es referia a les consultes electròniques que l’IMSS havia fet 
a les dades que estaven en poder del Ministeri de Justícia relatives a si s’havia donat la 
situació de defunció, i en l’altre, a les consultes a les dades del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) sobre si es trobava en situació d’atur. En concret, les consultes s’haurien 
realitzat entre el 20/07/2020 i el 10/07/2021 amb una periodicitat mensual.  

La persona denunciant aportava com a documentació relativa als fets denunciats, la captura 
de pantalla de la informació registrada a l’apartat “Mis intercambios entre administraciones” 
que consta dins la seva “Carpeta ciutadana”, accessible a través de la pàgina web de 
l’Administració estatal. En la dita captura de pantalla es visualitzen les diferents consultes  
de l’IMSS al Ministeri de Justícia “Consulta de defunción (Justicia)” i al SEPE “(SEPE) 
Consulta de la situación actual de desempleo”, totes elles, realitzades entre el 20/07/2020 i 
el 10/07/2021. 
 
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia corresponent a cada denúncia (núm. IP 
284/2021 i núm. IP 285/2021), d’acord amb el que preveu l’article 7 del Decret 278/1993, de 
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de 
la Generalitat, i l’article 55.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (d’ara endavant, LPAC), per determinar si els fets 
eren susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador. 
 
3. En aquestes fases d’informació, en data 29/11/2021 es va requerir l’entitat denunciada 
perquè informés, entre d’altres, sobre el motiu pel qual entre 20/07/2020 i el 10/07/2021 va 
consultar al Ministeri de Justícia i al SEPE informació relativa a la situació de defunció i a la 
situació d’atur de la persona denunciant, respectivament. Així mateix, es va requerir perquè 
especifiqués la finalitat de les consultes d’informació i la base jurídica que les justificaria, i si 
es va complir el deure d’informar dels articles 13 o 14, ambdós de l’RGPD.  

 
4. En data 15/12/2021, l’IMSS va sol·licitar l’ampliació del termini concedit per donar 
resposta al requeriment d’informació. Aquesta petició que va ser acceptada, ampliant el 
termini inicial per 5 dies més. 

 

5. En data 22/12/2021, l’IMSS va respondre el requeriment esmentat a través d’un escrit en 
què, entre d’altres, exposava el següent:  
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- Que “Aquest Institut va incorporar els serveis d’interoperabilitat telemàtica amb els 

sistemes d’informació d’altres Administracions públiques en el context de la iniciativa de 
“Simplificació de processos de CSS” davant la necessitat d’agilitzar el treball dels Centres 
de Serveis Socials (evitar guardar papers/annexos, evitar demanar al ciutadà informació 
ja sol·licitada anteriorment o disponible en altres administracions) alhora de tramitar la 
gestió dels recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats 
a l’atenció social de la població, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona inclosos al 
sistema públic de serveis socials.” 

 
- Que “Així, en data 1 de juliol de 2014, es va formalitzar des de la Secretaria Delegada de 

l’Institut la Sol·licitud d’autorització d’accés a les dades de prestacions per desocupació i 
d’imports de prestacions per períodes del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), amb 
la finalitat de “verificar les prestacions per desocupació de la persona usuària per tal de 
poder contrastar la seva idoneïtat per fer-lo beneficiari de les actuacions, programes 
transversals, projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i 
tecnològiques que estableixi la cartera de Serveis Socials; promoure mesures d’inserció 
social, laboral i educativa; gestionar prestacions d’urgència social.” 

 
- Que “En termes similars es va formalitzar la respectiva “Sol·licitud d’autorització d’accés” 

amb el Ministeri de Justícia.” 
 

- Que “Respecte de la informació a les persones usuàries dels serveis socials municipals 
sobre la interoperabilitat de les seves dades, cal dir que se les informa per escrit amb 
caràcter previ a l’obertura del seu expedient a l’Historial d’Atenció Social del Sistema 
d’Informació d’Acció Social (d’ara endavant SIAS) per tal que s’hi puguin oposar 
expressament en els següents termes:  

 
“Pel què fa a l’intercanvi de dades i documentació entre aquest Ajuntament i altres 

administracions, l’informem del següent:  
En l’exercici de les seves competències pròpies i delegades en matèria de serveis 
socials, l’Ajuntament de Barcelona podrà comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de 
les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les 
prestacions de les quals tingui atribuïda la competència legalment o reglamentàriament, i, 
si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o 
dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de 
convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions 
necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda, 
amb l'objectiu d'atendre les persones d'una manera integral, i abordant coordinadament 
llurs necessitats socials; en virtut del previst a la disposició addicional setena de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
(en la seva redacció donada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient).” 

 
- Que “consta que el Sr(...)ha tingut expedient obert als serveis socials municipals des del 2 

de juliol de 1996 (...)) i fins el 6 de juny de 2021, (..)” 
- Que “Durant el dit període el Sr(...)ha tingut oberts diversos períodes d’atenció, durant els 

quals ha rebut atenció referent a la seva pròpia persona, i atenció referent al seu fill 
(...)respecte del què ostenta la condició de tutor legal.” 
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- Que “des del 30 de gener de 2007 fins al 16 de setembre de 2021, hi ha registrades al 

SIAS 72 intervencions (atencions telefòniques o presencials) relatives a l’atenció del 
Sr(...)i/o del seu fill (...).” 
 

- Que “Actualment el fill del Sr. (...), està essent atès des del 29 de gener de 2007 al Centre 
de Serveis Socials (...)i des de l’1 de setembre de 2006 a l’Institut Municipal de (...)) de 
l’Ajuntament de Barcelona.” 

 
- Que les consultes realitzades al SEPE i al Ministeri de Justícia tenien com objectiu “de 

millorar els serveis, la capacitat de predicció de les situacions de potencial vulnerabilitat i 
l’efectivitat i eficiència de les intervencions públiques dutes a terme per aquest Institut, en 
l’exercici de les funcions i potestats que li són conferides per la Llei 12/2007, 11 d’octubre 
de Serveis Socials, però també per verificar la concurrència de les circumstàncies i 
requisits específics concernents a les demandes concretes realitzades pel Sr(...)en 
interès propi i en interès del seu fill (...), que abasten peticions de diferent naturalesa com 
són (segons consta registrat al SIAS) principalment l’atorgament d’ajuts econòmics per 
satisfer necessitats relacionades amb alimentació, manteniment de la llar, lleure, 
subministraments, colònies d’estiu i l’assessorament jurídic i social en matèria de família, 
incapacitació, tutela, successions, reclamacions de quantitat, multes, sancions, informació 
i orientació sobre recursos de lleure, sobre recursos socioeducatius, sobre Llei de 
Dependència, programa Respir). 
 

- Que arran d’una petició de supressió de dades de la persona denunciant, des del 
30/08/2021, l’IMSS “ja no ha dut a terme més consultes de dades relatives al Sr. (...), tot i 
que el seu fill (...) segueix tenint expedient obert al SIAS.” 

 
- Que l’IMSS és un “organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona, que té entre 

les seves finalitats la de millorar el benestar de les persones i de la comunitat en el 
conjunt de la ciutat (tal i com disposen els seus estatuts aprovats pel Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 2 d’octubre de 2009, modificats el 
29 de març de 2019), en l’exercici de les competències que li són atorgades per la 
Carta Municipal de Barcelona i per la Llei 12/2007 de serveis socials.” 

 
- Que “La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, a l’article 

107.1, estableix:  
“L’activitat de prestació dels serveis socials ha de contribuir a fer real i efectiva la igualtat 
garantint i facilitant a tots els ciutadans l’accés als serveis que tendeixin a afavorir un 
desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, especialment 
en cas de limitacions i mancances. S’ha de promoure la prevenció i l’eliminació de les 
causes que menen a la marginació i aconseguir la integració de tots els ciutadans 
afavorint la solidaritat i la participació”. 
 

- Que “la Llei 12/2007, d’11 d’octubre preveu al seu article. 17 com a funcions dels serveis 
socials bàsics, d’entre altres:  
“a)Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 
territorial. 
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els 
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.  
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.  
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i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili”. 
 

- Que “aquest Institut ha realitzat l’accés a les dades del Sr(...)en l’exercici de les 
competències que li són atorgades per la Carta Municipal de Barcelona i per la Llei 
12/2007 de serveis socials, amb la finalitat de poder dispensar-li l’atenció social més 
ajustada a les seves necessitats i a les del seu fill” 
 

- Que “les dites consultes es trobarien legitimades per allò previst a l’article 6 lletra e) del 
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) en relació a la licitud del tractament de 
dades quan aquest és necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic, 
i a allò establert a l’article 8.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades y Garantia dels Drets Digitals.” 

 
L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit documentació diversa, en concret, còpia del 
document “Sol·licitud d’autorització d’accés a les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(SEPE)” i el document “Consentiment informat del tractament de dades” que l’IMSS facilita a 
les persones usuàries dels serveis socials, i en el qual se’ls informa sobre la interoperabilitat 
de les seves dades. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el que preveuen els articles 90.1 de l’LPAC i 2 del Decret 278/1993, en 
relació amb l’article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, i l’article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta resolució la 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
2. A partir del relat d’antecedents, cal analitzar els fets denunciats que són objecte de la 
present resolució d’arxiu, i en concret, si l’IMSS es trobava legitimat per realitzar les 
consultes relatives a la persona denunciant sobre les eventuals situacions de defunció i de 
desocupació, sense el seu consentiment i sense haver-lo informat prèviament. 
 

2.1 Sobre l’habilitació de l’IMSS per consultar dades d’altres administracions  

En primer lloc, cal assenyalar que l’IMSS de l’Ajuntament de Barcelona, en els seus estatuts 
(aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en data 
02/10/2009, i modificats el 29/03/2019), estableix que l’IMSS es configura com un organisme 
autònom local de l’Ajuntament de Barcelona, i que té com a única finalitat la de “Impulsar, 
organitzar, gestionar i articular, internament i externament, el procés de prestació dels 
serveis socials de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania, i això amb uns 
paràmetres de qualitat i equitat que contribueixin a garantir el benestar de totes les persones 
que viuen i conviuen a la ciutat.”  

Doncs bé, tenint en compte que l’IMSS té com àmbit d’actuació la matèria de prestacions de 
serveis socials, cal fer referència a la disposició final setena de la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, la qual disposa el 
següent: 

“Setena  
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Habilitació a les administracions públiques amb relació a l’accés de dades de caràcter 
personal  

1. Habilitació de les administracions públiques competents en matèria de serveis socials  

1.1. S'habiliten les administracions públiques competents en matèria de protecció social 
perquè puguin comprovar, d'ofici i sense el consentiment previ de les persones interessades, 
les dades declarades pels sol·licitants de les prestacions de les quals tinguin atribuïda la 
competència legalment o reglamentàriament i, si s'escau, les dades identificadores, la 
residència i el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos 
dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es 
compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i 
en la quantia reconeguda, amb l'objectiu d'atendre les persones d'una manera integral, i 
abordant coordinadament llurs necessitats socials. 

(...)” 

Aquesta previsió estableix una habilitació a favor de les administracions públiques 
competents en matèria de protecció socials per poder accedir, d’ofici i sense consentiment 
previ de les persones interessades, a la informació declarada per les persones sol·licitants 
de les prestacions en matèria de protecció social, amb la finalitat de comprovar les 
condicions necessàries per poder rebre tals prestacions i en la quantia que legalment tenen 
reconeguda. És a dir, habilita que les entitats dedicades a la matèria de serveis socials 
puguin fer les consultes corresponents per verificar les dades que prèviament han estat 
declarades pels propis subjectes sol·licitants de prestacions públiques, entre elles, les dades 
relatives als “ingressos dels membres de la uniat econòmica de convivència”.  

En aquest sentit, també cal apuntar que la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), conté una habilitació 
similar en la seva disposició addicional vuitena. D’altra banda, també cal recordar que 
l’article 28.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPAC), en relació amb els documents que han d’aportar els 
interessats en un procediment administratiu, preveu la consulta entre administracions dels 
dits documents exigits per la normativa aplicable. 

Dit això, i respecte a la condició de sol·licitant de prestacions en matèria de serveis socials 
de l’aquí denunciant, cal tenir en compte les manifestacions de l’IMSS relatives al fet que, 
les consultes al SEPE i al Ministeri de Justícia han estat realitzades perquè la persona aquí 
denunciant, actuant en nom propi o en representació del seu fill - respecte al qual ostenta la 
condició de tutor legal -, ha sol·licitat diverses demandes “que abasten peticions de diferent 
naturalesa com són (segons consta registrat al SIAS) principalment l’atorgament d’ajuts 
econòmics per satisfer necessitats relacionades amb alimentació, manteniment de la llar, 
lleure, subministraments, colònies d’estiu i l’assessorament jurídic i social en matèria de 
família, incapacitació, tutela, successions, reclamacions de quantitat, multes, sancions, 
informació i orientació sobre recursos de lleure, sobre recursos socioeducatius, sobre Llei de 
Dependència, programa Respir”.  

Així mateix, l’entitat posa de manifest que la persona denunciant té “expedient obert als 
serveis socials municipals des del 2 de juliol de 1996 (...) i fins el 6 de juny de 2021”, període 
en el qual els hi consta que s’han “obert diversos períodes d’atenció” i que fins al setembre 
del 2021 els hi consten “registrades al SIAS 72 intervencions (atencions telefòniques o 
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presencials)”. A l’últim, que el seu fill rep l’atenció del Centre de Serveis Socials (...)de 
l’Ajuntament de Barcelona, des de l’any 2007. 

Per tant, tot indica que, amb independència de si finalment la persona aquí denunciant ha 
estat beneficiari a títol personal o com a tutor legal del seu fill d’una prestació de serveis 
socials, el cert és que la persona denunciant compleix amb la condició de sol·licitant de 
diverses demandes de prestacions socials. 

En relació amb les dades que l’IMSS va consultar, cal indicar que la disposició final setena 
de la Llei 2/2017, concreta expressament les dades que podrien ser objecte de tractament, i, 
entre aquestes, com s’ha avançat, les dades relatives als “ingressos dels membres de la 
unitat econòmica de convivència”. Doncs bé, les consultes relatives a les eventuals 
prestacions per desocupació de la persona denunciant, trobarien cabuda dins la categoria 
dels referenciats “ingressos”, doncs és inqüestionable que les variacions que es puguin 
efectuar en la situació d’ocupació/desocupació de la persona denunciant tindrien una 
afectació directa als ingressos del nucli familiar. Així mateix, pel que fa a les consultes per 
verificar que la persona aquí denunciant segueix en vida. Al respecte, cal indicar que, 
d’acord amb el Real decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, el fill de la persona denunciant, en el cas de 
defunció del seu pare i tutor legal, tindria dret a percebre una pensió d’orfandat (art. 224 
LGSS), prestació econòmica que es trobaria encabida dins el concepte dels referenciats 
“ingressos”.  

En aquest sentit, també cal apuntar que, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 
recull en el seu article 17 les funcions que corresponen a les entitats competents en matèria 
de la prestació de serveis socials, entre aquestes les següents :“a) Detectar les situacions 
de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.; b)Oferir informació, 
orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les 
actuacions socials a què poden tenir accés.; f)Acomplir les actuacions preventives, el 
tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat 
social i fer-ne l’avaluació.” Aquestes funcions es podrien emmarcar dins d’una 
responsabilitat proactiva de les entitats competents per tal prevenir situacions de necessitat 
o de potencial vulnerabilitat, i a dur a terme les actuacions necessàries per realitzar-les. 
Per a la seva banda, l’article 6.1 del Regalament (UE) del Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (en endavant 
RGPD) estableix:  

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: e) 
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; (...)”  

 
L’article 8 de l’LOPDGDD estableix que els tractaments de dades personals només es 
poden emparar en la base jurídica prevista a l’article 6.1.e) de l’RGPD, relativa al 
compliment d’una missió en interès públic o l’exercici de potestats públiques, quan es tracti 
de l’exercici d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei. 

D’acord amb això, la base jurídica per a la consulta de dades que va efectuar l’IMSS sobre 
les diferents situacions en les que eventualment es podia trobar la persona aquí denunciant, 
no seria el consentiment de l’afectat, sinó el compliment d’una missió en interès públic o 
l’exercici de potestats públiques establert en una norma de rang de llei (art.6.1.e) RGPD i 8.2 
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LOPDGDD), en aquest cas la disposició final setena de la Llei 2/2014 en connexió amb la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

Així les coses, les consultes que va realitzar l’IMSS tindrien la suficient habilitació legal, ja 
que es tractarien d’actuacions de comprovació de les dades prèviament declarades per la 
persona aquí denunciant, que tindrien com a finalitat última el control de la utilització dels 
fons públics destinats als serveis o les prestacions socials, per tal de garantir-ne un bon ús i 
permetre que aquests serveis o prestacions puguin seguir sostenint les situacions que ho 
requereixin. Per tant, el tractament es pot considerar necessari per raons d’interès públic 
essencial. 

2.2 Sobre el compliment del dret d’informació 
 
L’article 14 de l’RGPD exigeix al responsable del tractament que doni compliment al dret 
d’informació quan les dades no s’han obtingut directament de la persona interessada, com 
seria el cas que aquí ens ocupa. El mateix precepte, però, relaciona determinats supòsits en 
què aquest deure d’informació no és exigible, en concret, i pel que aquí interessa, preveu 
aquesta excepció quan l’obtenció de la informació estigui expressament establerta pel Dret 
de la Unió o dels Estats membres (art.14.5.c) RGPD).  
 

Tal és el cas que aquí ens ocupa, en el que, com s’ha vist, la consulta de dades referents a 
les persones sol·licitants de prestacions en matèria de serveis socials es trobaria prevista 
legalment a la disposició final setena de la Llei 2/2014 en connexió amb la Llei 12/2007, 
motiu pel qual l’IMSS es trobaria exempt d’informar a l’aquí denunciant del tractament de les 
seves dades. 

No obstant això, cal assenyalar que segons ha manifestat l’IMSS, a les persones usuàries 
dels serveis socials municipals se’ls informa expressament sobre la interoperabilitat de les 
seves dades, per escrit i amb caràcter previ a l’obertura del seu expedient al “Historial 
d’Atenció Social del Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS)”, com seria el cas de la 
persona denunciant.  

Aquest respecte, l’entitat adjunta un model del dit formulari informatiu “Consentiment 
informat tractament dades”, en el qual s’informa que entre les finalitats del tractament, s’hi 
troba la de: “La gestió dels serveis socials bàsics del sistema públic de serveis socials 
(recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció 
social de la població, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona)”. Dels diferents extrems 
informatius que es contenen en el dit formulari, cal destacar, pel cas que ens ocupa, 
l’existència d’un apartat informatiu exclusiu sobre “l’intercanvi de dades i documentació entre 
aquest Ajuntament i altres administracions”, que consta transcrit als antecedents d’aquesta 
resolució (antecedent 5è), al qual ens remetem. Allà s’informa sobre la possibilitat que 
l’IMSS pugui comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de la persona afectada, les dades 
personals declarades pels sol·licitants de les prestacions en matèria de serveis socials, en 
virtut de la disposició final setena de la Llei 2/2014. A l’últim, cal indicar que en el dit 
formulari també s’inclou informació sobre la possibilitat de la persona interessada a oposar-
se al tractament de les seves dades, o en el seu cas, de la persona a la qual representa. 

D’acord amb l’exposat, es considera que l’IMSS no es trobava obligat a informar a la 
persona aquí denunciant sobre la possibilitat de poder consulta dades personals en poder 
d’altres administracions públiques a través de mitjans electrònics. Però, fins i tot, en el cas 
que li hagués correspost el compliment d’aquest deure, es considera que a través del 



 

8/8 

 

referenciat “Consentiment informat tractament dades” es donaria per complert el deure 
d’informar sobre aquest extrem. 

3. De conformitat amb tot el que s’ha exposat en el fonament de dret 2n, i atès que durant 
les actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s’ha acreditat, en relació 
als fets que s’han abordat en aquesta resolució, cap fet que pugui ser constitutiu d’alguna de 
les infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades, escau acordar el seu arxiu. 
 
L’article 10.2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, preveu que “(…) no es formularà 
plec de càrrecs i s'ordenarà el sobreseïment de l’expedient i l’arxiu de les actuacions quan 
de les diligències i de les proves practicades, en resulti acreditada la inexistència d’infracció 
o responsabilitat. Aquesta resolució es notificarà als interessats”. I l’article 20.1) del mateix 
Decret determina que procedeix el sobreseïment “a) Quan els fets no són constitutius 
d’infracció administrativa.” 
 
Per tant, resolc:  
 
1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 284/2021 i informació prèvia núm. 
285/2021, relatives a l’Institut Municipal de Serveis Socials. 
 
2. Notificar aquesta resolució a l’Institut Municipal de Serveis Socials i a la persona 
denunciant. 
 

3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.cat), de 
conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb l’article 14.3 del 
Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, 
un recurs de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que 
preveu l’article 123 i següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8, 
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri 
convenient per defensar els seus interessos. 
 
La directora, 


