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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 8/2019, referent a Ferrocarril Metropolità 

de Barcelona, SA. 

 

Antecedents 

 

1. En data 23/11/2018, Transports Metropolitans de Barcelona, SA (en endavant, TMB) va 

fer una notificació inicial a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades d’una violació de 

seguretat (NVS 35/2018), que es va completar el 28/11/2018. En concret, TMB exposava 

que, en data 18/10/2018, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (en endavant, FMB) va 

publicar a la intranet de TMB (si bé només accessible a les persones empleades d’FMB) “el 

Cens Electoral provisional” corresponent a les eleccions a membres del comitè d’empresa; 

i en data 31/10/2018, el “Cens Electoral definitiu”. TMB indicava que el dit cens, en el que hi 

figuraven més de 3.700 persones empleades, contenia dades innecessàries per tal 

d’assolir la finalitat consistent en què la persona empleada pogués conèixer si podia o no 

votar. En concret, considerava innecessària la inclusió del número de DNI, la data de 

naixement i l’antiguitat. Al seu torn, s’exposava que des de l’Àrea de Direcció de Bon 

Govern de TMB s’havia requerit a la Direcció de Recursos Humans de TMB i a la 

Responsable de Relacions Laborals d’FMB, la substitució del cens per un altre sense 

dades excessives. A l’últim, TMB assenyalava que havia rebut diverses consultes i 

sol·licituds d’oposició per part de persones empleades d’FMB, en relació a les dades que 

figuraven en el cens publicat. 

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 336/2018), 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 notificats a l’Autoritat eren 

susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador, la identificació de la 

persona o persones que en poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que 

hi concorrien. 

 

3. En aquesta fase d’informació, en data 29/11/2018 es va requerir FMB perquè informés, 

entre d’altres, sobre els motius pels quals es va incloure en la publicació del cens 

(provisional i definitiu) totes les dades personals que allà figuraven, i en especial, el número 

de DNI, data de naixement i l’antiguitat; així com quina era la base jurídica que habilitaria la 

publicació del cens amb totes aquelles dades personals. A l’últim, es requeria FMB per tal 

que indiqués els motius pels quals no es va procedir a retirar i substituir el “cens electoral 

definitiu” per un altre on no hi figuressin totes les dades abans indicades, davant les 

advertències formulades des de l’Àrea de Direcció de Bon Govern de TMB. 

 

4. En data 17/12/2018, FMB va respondre el requeriment esmentat a través d’escrit en què 

exposava, entre d’altres, el següent: 
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- Que el “cens electoral definitiu” va estar publicat fins el 29/11/2018. 

- Que la publicació del “cens electoral” (provisional i definitiu) en els termes que es va 

realitzar estava habilitada per la normativa laboral; així com per l’interès legítim de les 

persones amb dret a vot a les eleccions al comitè d’empresa. 

- Que l’article 6.2 del Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors a l’empresa (en 

endavant, RD 1844/1994), estableix que la mesa farà públic, entre els treballadors, el cens 

laboral amb indicació de qui són els electors i elegibles, considerant la llista d’electors 

prevista a l’article 74.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (en endavant, TRLET). 

- Que l’article 6.3 del RD 1844/1994 disposa que el “cens electoral” en empreses de 50 o 

més treballadors (com era el cas d’FMB) ha de contenir el nom i cognoms, sexe, DNI, data 

de naixement, antiguitat i categoria professional, diferenciant aquells amb contracte 

superior a un any d’aquells amb contracte inferior a un any, distribuint aquests treballadors 

en un col·legi de tècnics i administratius, i un altre col·legi d’especialistes i no qualificats. 

- Que la publicació del “cens electoral”, amb la dita informació, té la finalitat de que 

qualsevol persona amb un interès legítim pugui impugnar la llista si hi ha una errada en la 

seva confecció. 

- Que FMB no tenia la intenció ni l’habilitació legal per retirar i substituir el “cens electoral”, 

ja que aquesta competència era de la mesa electoral i la publicació s’ajustava a la 

normativa laboral. 

 

L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit documentació diversa. 

 

5. En data 14/03/2019, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va 

acordar iniciar un procediment sancionador contra FMB per una presumpta infracció 

prevista a l’article 83.5.a), en relació a l’article 5.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (en endavant, 

RGPD). Així mateix, va nomenar persona instructora de l’expedient el senyor (...), funcionari 

de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

6. Aquest acord d’iniciació es va notificar a l’entitat imputada en data 22/03/2019. 

 

7. A l’acord d’iniciació es concedia a l’entitat imputada un termini de 10 dies hàbils, 

comptadors a partir de l’endemà de la notificació, per formular al·legacions i proposar la 

pràctica de proves que considerés convenients per defensar els seus interessos. 

 

8. En data 05/04/2019, FMB va formular al·legacions a l’acord d’iniciació. 

 

L’entitat imputada aportava amb el seu escrit documentació diversa. 
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9. En data 21/06/2019, la persona instructora d’aquest procediment va formular una 

proposta de resolució, per la qual proposava que la directora de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades imposés a FMB la sanció consistent en una multa de 40.000.- euros 

(quaranta mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a l’article 83.5.a) en 

relació amb l’article 5.1.c), ambdós de l’RGPD. 

 

Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 25/06/2019 i concedia un termini de 

10 dies per formular al·legacions. 

 

10. En data 05/07/2019, l’entitat imputada va presentar un escrit en què reconeix la seva 

responsabilitat en els fets imputats i acreditava que en data 04/07/2019 havia efectuat el 

pagament voluntari avançat de la sanció pecuniària que la persona instructora proposava, 

una vegada aplicades les reduccions previstes a l’article 85 de l’LPAC. 

 

Fets provats 

 

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment, es consideren acreditats 

els fets que es detallen a continuació. 

 

En el marc de les eleccions a membres del comitè d’empresa, FMB va publicar a la seva 

intranet la llista d’electors, provisional i definitiva, que contenia la següent informació 

d’aproximadament 3.700 persones empleades: número de personal, nom i cognoms, sexe, 

NIF, data de naixement, antiguitat, categoria professional i col·legi electoral assignat. 

 

Les dades que conformaven la dita llista d’electors relatives al número de personal, sexe, 

número de NIF, data de naixement, antiguitat i categoria professional, no eren necessàries 

per tal que les persones empleades, identificades a través del seu nom i cognoms, 

poguessin verificar si tenien la condició d’electors i, per tant, si podien exercir el dret de 

vot. 

 

La publicació de la llista d’electors (provisional i definitiva), accessible per a totes les 

persones empleades d’FMB, va tenir lloc entre el 18/10/2018 (data en què es va publicar la 

llista d’electors provisional) i el 29/11/2018 (darrer dia en què es va mantenir publicat la 

llista d’electors definitiva). 

 

Fonaments de dret 

 

1. Són d’aplicació a aquest procediment el que preveuen l’LPAC, i l’article 15 del Decret 

278/1993, segons el que preveu la DT 2a de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5 i 8 de la Llei 32/2010, la 

resolució del procediment sancionador correspon a la directora de l'Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 
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2. De conformitat amb l’article 85.3 de l’LPAC, tant el reconeixement de responsabilitat com 

el pagament voluntari avançat de la sanció pecuniària proposada comporten l’aplicació 

d’unes reduccions. L’efectivitat d’aquestes reduccions està condicionada al desistiment o 

la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la sanció. Per a 

ambdós casos, els apartats 1 i 2 de l’article 85 de l’LPAC preveuen la terminació del 

procediment. 

 

Tot i que FMB va presentar al·legacions a l’acord d’iniciació, no ha formulat al·legacions a 

la proposta de resolució, ja que en aquest tràmit ha manifestat que “reconeix la 

responsabilitat incorreguda” i s’ha acollit a l’opció de pagament avançat que implica la 

reducció de la sanció. En tot cas, es considera oportú reiterar a continuació el més rellevant 

de la resposta motivada que la persona instructora va donar a les al·legacions formulades 

davant l’acord d’iniciació.  

 

2.1. Sobre el principi de minimització. 

 

En els dos primers apartats del seu escrit d’al·legacions davant l’acord d’iniciació, l’entitat 

imputada exposava que va utilitzar els “models normalitzats publicats a les normes 

d’obligat compliment, així com a la pàgina de la Generalitat de Catalunya, no es publicaven 

més dades de les exigibles i necessàries per celebrar les eleccions”. Val a dir que FMB no 

aportava la còpia d’aquest models “normalitzats” que anunciava, ni tampoc concretava en 

quina pàgina web de la Generalitat de Catalunya es trobarien publicats. No obstant això, la 

persona instructora va verificar que al web del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, es publica un model de cens laboral. Al respecte, tal com indicava la persona 

instructora a la proposta de resolució, cal fer notar que la vulneració del principi de 

minimització que aquí s’imputa no es refereix a la confecció del cens laboral, sinó a 

l’elaboració de la llista d’electors, la qual es configura a partir del cens laboral, tal com 

s’indicarà més endavant. 

 

Assentat l’anterior, FMB manifestava que les dades que es va publicar eren adequades, 

pertinents i limitades al necessari per donar compliment al dret de sufragi establert als 

esmentats articles de les normes que sustenten els drets sindicals. I seguidament, l’entitat 

imputada invocava els apartats 2 i 3 de l’article 6 del Reial decret 1844/1994, de 9 de 

setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels 

treballadors a l’empresa (en endavant, RD 1844/1994), que disposen el següent: 

 

“2. En las elecciones para Delegados de Personal y miembros del Comité de 

Empresa, comunicado a la empresa el propósito de celebrar elecciones por 

sus promotores, ésta, en el término de siete días, dará traslado de dicha 

comunicación a los trabajadores que deberán constituir la mesa y en el 

mismo término remitirá a los componentes de la mesa electoral el censo 

laboral, con indicación de los trabajadores que reúnen los requisitos de edad 

y antigüedad, en los términos del artículo 69.2 del Estatuto de los 

Trabajadores, precisos para ostentar la condición de electores y elegibles. 
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La mesa electoral hará público, entre los trabajadores, el censo laboral con 

indicación de quiénes son electores y elegibles de acuerdo con el artículo 

69.2 del Estatuto de los Trabajadores, que se considerará a efectos de la 

votación como lista de electores. 

 

Cuando se trate de elecciones para Comités de Empresa, la lista de 

electores y elegibles se hará pública en los tablones de anuncios durante un 

tiempo no inferior a setenta y dos horas. 

 

3. Cuando se trate de empresas o centros de trabajo con 50 o más 

trabajadores, en el censo laboral se hará constar el nombre, dos apellidos, 

sexo, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad, categoría o 

grupo profesional y antigüedad en la empresa de todos los trabajadores, 

distribuyéndose en un colegio de técnicos y administrativos y otro de 

especialistas y no cualificados, y un tercer colegio, si así se hubiese pactado 

en Convenio Colectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 del 

Estatuto de los Trabajadores.” 

 

Així doncs l’article 6.2 del RD 1844/1994 disposa que en les eleccions a comitès d’empresa 

s’ha de publicar la llista d’electors en els taulells d’anuncis, com a mínim, durant 72 hores. 

En el mateix sentit, es pronuncia l’article 74.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (en 

endavant, ET). I l’article 6.3 també transcrit es refereix, exclusivament, al contingut que ha 

de tenir el cens laboral que s’ha de remetre a la mesa electoral, però en cap cas s’al·ludeix 

al contingut de la llista d’electors que ha de ser objecte de publicació. 

 

Pel que fa a la llista d’electors, també l’article 74.3 ET estableix que “Cuando se trate de 

elecciones a miembros del comité de empresa, constituida la mesa electoral solicitará al 

empresario el censo laboral y confeccionará, con los medios que le habrá de facilitar este, 

la lista de electores.” 

 

Certament, tal com assenyalava la persona instructora en la proposta de resolució, el 

contingut de la llista d’electors no està regulat. No obstant això, atès que la seva elaboració 

i publicació constitueixen un tractament de dades personals, cal que en la seva elaboració 

i divulgació es respectin els principis relatius al tractament previstos a l’article 5 RGPD i, en 

particular, el principi de minimització de les dades (art. 5.1.c RGPD). De conformitat amb 

aquest principi, les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al 

necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. És a dir, que només es 

poden tractar aquelles dades que siguin necessàries per assolir la finalitat pretesa. 

 

En el present cas, la finalitat que justifica el tractament de les dades personals dels electors 

en la llista a publicar és que aquests poguessin verificar si tenien la condició d’elector, és a 

dir, si tenien reconegut el dret a vot. Precisament, l’article 5.6 RD 1844/1994 disposa que 
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“El derecho a votar se acreditará por la inclusión en la lista de electores publicada por la 

mesa electoral y por la justificación de la identidad del elector.” 

 

Doncs bé, a fi d’assolir aquesta finalitat (acreditar la condició d’elector) es considera 

suficient identificar les persones electores a través del seu nom i cognoms. I, en cas de 

coincidència de noms i cognoms entre les persones electores, estaria justificada la inclusió 

en la llista d’electors que és objecte de publicació la dada relativa al DNI, si bé no en la 

seva versió completa sinó parcial. És a dir, quatre xifres numèriques del DNI, tal com 

estableix la disposició addicional 7a de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD). En 

relació amb aquesta disposició addicional, cal posar de manifest que aquesta Autoritat, 

juntament amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’Agència Basca de Protecció 

de Dades i el Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia, han proposat 

una orientació per a l'aplicació provisional de garanties de protecció de la divulgació del 

document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document 

equivalent dels interessats. Doncs bé, pel que fa al DNI, el que es proposa es publicar els 

dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena (donat un DNI 

amb format 12345678X, es publicaria de la següent manera: *** 4567 **). 

 

Així les coses, per assolir la finalitat perseguida esdevé innecessari que la llista d’electors 

que fou objecte de publicació contingués el sexe, el DNI/NIF complet, la data de 

naixement, l’antiguitat, i la categoria professional de les persones electores, ja identificades 

a través del seu nom i cognoms. 

 

2.2. Sobre la intervenció del Departament de Bon Govern de TMB 

 

Tal com exposa l’entitat imputada en el seu escrit d’al·legacions davant l’acord d’iniciació, 

el Departament de Bon Govern de TMB va advertir l’Àrea de Recursos Humans d’FMB que, 

d’acord amb el criteri de l’Autoritat expressat en diversos pronunciaments públics, la 

publicació del cens laboral amb el seu contingut íntegre contravenia el principi de 

minimització de les dades. En concret, el criteri de l’Autoritat s’explicitava al dictamen CNS 

18/2008, que malgrat referir-se a eleccions als òrgans de representació del personal 

funcionari, el que allà s’exposava (la seva adequació al principi de proporcionalitat o 

minimització de les dades) es podia aplicar també a les eleccions a membres del comitè 

d’empresa d’FMB, en el benentès que la normativa que regula el procés electoral per 

escollir els membres del comitè d’empresa d’una societat anònima, tampoc no preveu quin 

ha de ser el contingut de la llista d’electors. 

 

En aquest sentit, consten en les actuacions diverses comunicacions del Departament de 

Bon Govern de TMB que, arran les queixes de diverses persones empleades, van advertir 

a l’Àrea de Recursos Humans sobre el fet que la publicació del cens laboral a la intranet, 

amb totes les dades personals que el configuren, infringia la normativa sobre protecció de 

dades. En aquestes comunicacions, el Departament de Bon Govern de TMB assenyalava 
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que aquesta Autoritat ja havia incoat un procediment sancionador a una altra entitat pels 

mateixos fets, així com s’adjuntava còpia del dictamen CNS 18/2008, abans esmentat. 

 

Al seu torn, val a dir que en una altra de les comunicacions adreçades a l’Àrea de 

Recursos Humans d’FMB (correu electrònic de 08/11/2018), el Departament de Bon Govern 

de TMB indicava que havia consultat aquests fets amb “Expertos en Protección de Datos 

contratados por TMB” per a l’assessorament en el compliment de la normativa sobre 

protecció de dades, i que aquests “avalan el dictamen de la APDCAT y su recomendación 

[dels experts] desde la perspectiva de la protección de datos es no solo estimar los 

derechos de oposición (...) sino también retirar el censo publicado en la actualidad y 

publicar un nuevo censo que incluya únicamente los datos imprescindibles para saber si 

los trabajadores son o no electores.” 

 

No obstant això, l’Àrea de Recursos Humans va fer cas omís als dits advertiments i va 

mantenir la publicació del document relatiu al cens laboral, en la seva versió íntegra. 

 

Tal com efectuava la persona instructora a la proposta de resolució, s’estima necessari 

ressaltar els intents per part del Departament de Bon Govern de TMB, arran de l’existència 

de queixes de diverses persones treballadores, per tal que se cessés en la publicació de 

totes aquelles dades personals. En efecte, consten a les actuacions els diversos intents del 

Departament esmentat per tal que FMB donés compliment a la normativa sobre protecció 

de dades, els quals però van resultar infructuosos.  

 

Aquesta desatenció dels seus requeriments interns va propiciar que el Departament de 

TMB notifiqués a aquesta Autoritat l’existència d’una violació en la seguretat de les dades, 

en la seva vessant de la confidencialitat. En aquest punt cal precisar, en relació amb la 

invocació d’FMB a la seguretat de la intranet on s’havia publicat el document, que per 

considerar que s’ha produït una violació de seguretat no és imprescindible que hi hagi un 

accés extern a les dades personals del responsable del tractament, sinó que també es 

vulnera la confidencialitat de les dades si hi accedeixen persones de l’organització que no 

estaven autoritzades, com era el cas respecte les dades excessives. Val a dir que aquesta 

notificació a l’Autoritat és una obligació que imposa al responsable del tractament l’article 

33 RGPD davant qualsevol violació de seguretat, a no ser que sigui improbable que la dita 

violació constitueixi un risc per als drets i llibertats de les persones físiques. En el cas aquí 

plantejat, cal destacar el nombre elevadíssim de persones afectades i que al seu torn 

podien accedir al conjunt de dades excessives, la qual cosa evidenciava un risc per als 

drets i llibertats esmentats. Així les coses, s’ha de considerar que la notificació de la 

violació de seguretat es va fer en compliment d’una obligació legal, i en cas de no haver-se 

efectuat, tal mancança podria haver estat constitutiva de la infracció prevista a l’article 

83.4.a) RGPD en relació a l’article 33 RGPD, infracció independent i que s’acumularia a 

l’aquí imputada per vulneració del principi de minimització. 

 

A aquest respecte, que aquesta Autoritat hagi tingut coneixement dels fets que aquí 

s’imputen a partir de la notificació de la violació de seguretat, s’ha de tenir en compte com 
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a factor atenuant en la determinació de la quantia de la multa administrativa a imposar. De 

fet, d’haver-se seguit les recomanacions del Departament de Bon Govern de TMB per part 

d’FMB, i tenint en compte que hi va haver una notificació de la violació de la confidencialitat 

de les dades a l’Autoritat, la persona instructora manifestava que hauria proposat que la 

multa administrativa se substituís per l’amonestació prevista a l’article 58.2.b) RGPD, tal 

com permet l’article 83.2 de l’RGPD.  

 

Sobre l’al·legació d’FMB davant l’acord d’iniciació, relativa a la manca de queixa dels 

sindicats per la publicació del cens laboral en la seva versió íntegra, tal com exposava la 

persona instructora a la proposta de resolució, és suficient reiterar l’existència de diverses 

queixes de persones treballadores al Departament de Govern de TMB, les qui havien 

exercit expressament el seu dret d’oposició al manteniment en el llistat controvertit de 

dades seves que consideraven excessives. I en tot cas, la qualificació jurídica dels fets que 

aquí s’imputen per la presumpta vulneració del dret fonamental a la protecció de dades de 

persones físiques, no pot estar condicionada per l’existència o no de queixes o 

reclamacions per part d’algun sindicat.  

 

2.3. Sobre la impugnació de llistes  

 

A continuació, FMB argumentava en el seu escrit d’al·legacions davant l’acord d’iniciació 

que l’article 29 del RD 1844/1994, preveu la possibilitat d’impugnar les llistes d’electors. 

 

El precepte invocat, en consonància amb l’establert a l’art. 76.2 ET, disposa el següent: 

 

“2. Quienes ostenten interés legítimo en una elección podrán impugnar la 

misma, así como las decisiones que adopte la mesa o cualquier actuación 

de la misma a lo largo del proceso electoral, en base a las siguientes causas 

que concreta el artículo 76.2 del Estatuto de los Trabajadores: 

a) Existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del 

proceso electoral y que alteren su resultado. 

b) Falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos. 

c) Discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral. 

d) Falta de correlación entre el número de trabajadores que figuran en el 

acta de elecciones y el número de representantes elegidos.” 

 

Doncs bé, les reclamacions que afectin a les llistes d’electors en el marc de les eleccions a 

membres del comitè d’empresa, estan expressament previstes a l’article 74.3 ET: 

 

“3. Cuando se trate de elecciones a miembros del comité de empresa, 

constituida la mesa electoral solicitará al empresario el censo laboral y 

confeccionará, con los medios que le habrá de facilitar este, la lista de 

electores. Esta [la llista d’electors] se hará pública en los tablones de 

anuncios mediante su exposición durante un tiempo no inferior a setenta y 

dos horas. 
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La mesa resolverá cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, 

exclusiones o correcciones que se presenten hasta veinticuatro horas 

después de haber finalizado el plazo de exposición de la lista. Publicará la 

lista definitiva dentro de las veinticuatro horas siguientes. A continuación, la 

mesa, o el conjunto de ellas, determinará el número de miembros del comité 

que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66. 

(...)” 

 

Així doncs, en les eleccions a membres del comitè d’empresa, les reclamacions es 

refereixen a les inclusions, exclusions o correccions que afectin a la llista d’electors, per la 

qual cosa les eventuals reclamacions que es poguessin presentar no justificaven la 

publicació del cens laboral íntegre amb totes les dades abans enumerades. En efecte, el 

que procedia era la publicació de la llista d’electors confeccionada a partir del cens 

laboral, i que havia de contenir només les dades estrictament adequades, pertinents i 

limitades al necessari per assolir la finalitat perseguida, de conformitat amb el principi de 

minimització. 

 

En definitiva, tal com argumentava la persona instructora a la proposta de resolució, no ens 

trobem davant un supòsit de col·lisió del dret fonamental a la protecció de dades i el dret 

fonamental a la llibertat sindical, tal com invocava l’entitat imputada en el seu escrit 

d’al·legacions davant l’acord d’iniciació, ja que la normativa sectorial no contempla la 

publicació del cens laboral íntegre en el cas d’eleccions a membres del comitè d’empresa. 

 

2.4. Sobre la culpabilitat 

 

A continuació FMB manifestava en el seu escrit d’al·legacions davant l’acord d’iniciació que 

hauria acreditat el que denomina “absència de culpa”. I a tal efecte, invoca la sentència de 

l’Audiència Nacional de 06/04/2006. 

 

Sobre això, aquesta Autoritat ha recordat en diverses resolucions (per totes, la resolució del 

procediment sancionador núm. PS 52/2012 –disponible al lloc web apdcat.gencat.cat, 

apartat resolucions-) la doctrina jurisprudencial sobre el principi de culpabilitat, tant del 

Tribunal Suprem, com del Tribunal Constitucional. D’acord amb aquesta doctrina, la 

potestat sancionadora de l’Administració, en tant que manifestació del “ius puniendi” de 

l’Estat, es regeix pels principis del dret penal, i un dels seus principis és el de culpabilitat, 

incompatible amb un règim de responsabilitat objectiva sense culpa. 

 

En aquest sentit, el Tribunal Suprem en diverses sentències, per totes les de 16 i 

22/04/1991, considera que d’aquest element de culpabilitat es desprèn que l’acció o 

omissió qualificada com a infracció sancionable administrativament ha de ser en tot cas 

imputable al seu autor per dol o imprudència, negligència o ignorància inexcusable. També 

l’Audiència Nacional, en la Sentència de 29/06/2001, precisament en matèria de protecció 

de dades de caràcter personal, ha declarat que per apreciar aquest element de 

culpabilitat: “basta la simple negligencia o incumplimiento de los deberes que la Ley 
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impone a las personas responsables de ficheros o del tratamiento de datos de extremar 

diligencia...”. 

 

També resulta d’interès la SAN de 08/10/2003, que explicita el següent: 

 

“Por tanto, en contra de lo ordenado en el art. 11.1 de la Ley 15/1999, de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la entidad 

recurrente, comunicó a un tercero datos de carácter personal sin el 

consentimiento del afectado, sin concurrir las causas establecidas en 

apartado 2 de dicho artículo para que no se precise del consentimiento, y sin 

que su conducta se encuentre amparada en el art. 12 de la misma Ley. 

SEXTO 

Por lo que afecta a la culpabilidad, ha de decirse que generalmente este tipo 

de conductas no tienen un componente doloso, y la mayoría de ellas se 

producen sin malicia o intencionalidad. Basta la simple negligencia o 

incumplimiento de los deberes que la Ley impone a las personas 

responsables de ficheros o del tratamiento de datos de extremar la diligencia 

para evitar, como en el caso que nos ocupa, un tratamiento de datos 

personales sin consentimiento de la persona afectada, lo que denota una 

falta evidente en la observancia de esos deberes que conculcan claramente 

los principios y garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, concretamente el 

del consentimiento del afectado.” 

 

Així mateix, la sentència del Tribunal Suprem de 25/01/2006, dictada també en l’àmbit de 

protecció de dades, es basa en la diligència exigible i estableix que la intencionalitat no 

constitueix un requisit necessari per tal que una conducta sigui considerada culpable. 

 

Pel que fa al grau de diligència exigible, la SAN de 14/12/2006 declarà: “el Tribunal 

Supremo considera que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de 

cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y el 

grado de diligencia exigible habrá de determinarse en cada caso en atención a las 

circunstancias concurrentes, tales como el especial valor del bien jurídico protegido, la 

profesionalidad exigible al infractor, etc.” 

 

En definitiva, és necessari que en la conducta que s’imputa concorri l’element de la 

culpabilitat, però per tal que existeixi culpabilitat no és necessari que els fets s’hagin 

produït amb dol o intencionalitat, sinó que és suficient que hagi intervingut negligència o 

manca de diligència. 

 

En el present cas, tal com exposava la persona instructora a la proposta de resolució, no 

estaríem però davant d’un cas de negligència o manca de diligència, sinó que la infracció 

es va cometre amb dol, o com a mínim es va mantenir amb dol, atès que FMB va rebre 
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avisos interns conforme la seva actuació vulnerava l’RGPD, i malgrat aquestes 

advertències, va decidir -conscientment- persistir en la publicació de les dades personals.  

 

D’altra banda, per justificar la manca de culpabilitat, l’entitat imputada invocava la resolució 

d’arxiu de les actuacions referents a l’expedient E/00391/2009, dictada pel llavors director 

de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Deixant de banda que els fets allí 

abordats (la inclusió d’una persona en un fitxer de solvència patrimonial) no tenen cap 

relació amb els que aquí es dirimeixen, no és sobrer recordar que l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades no està sotmesa al criteri de l’AEPD, atès que no existeix una relació 

de jerarquia ni dependència, sinó que cadascuna de les autoritats de control actua amb 

independència dins del seu marc competencial, sense perjudici dels instruments existents 

amb la finalitat de coordinació de criteris. 

 

2.5. Sobre les mesures adoptades 

 

En la seva al·legació quarta davant l’acord d’iniciació, FMB es referia a un seguit de 

mesures que havia adoptat per tal de donar compliment a la normativa de protecció de 

dades, i en aquest context menciona la el foment d’activitats formatives sobre la matèria, i 

la designació d’una persona delegada de protecció de dades, que val a dir seria 

obligatòria, atès que una de les activitats principals d’FMB és el tractament d’imatges a 

través de les diverses càmeres instal·lades a la xarxa de metro, de manera que hi ha una 

observació habitual i sistemàtica de persones interessades a gran escala (art. 37.1.b 

RGPD).  

 

En la mateixa línia, a la part final del seu escrit d’al·legacions, FMB anunciava que duria a 

terme també altres mesures: la redacció d’unes normes per l’elaboració de la llista 

d’electors; un recordatori als membres que integrin les meses electoral sobre com s’ha 

d’elaborar la llista d’electors, que s’ha publicar internament; i un recordatori de la 

importància de revalidar qualsevol tema relacionat amb dades personals amb el 

Departament de Bon Govern de TMB, tenint en compte els criteris d’aquesta Autoritat.  

 

Doncs bé, tal com apuntava la persona instructora a la proposta de resolució, cal destacar 

en aquest punt la bona predisposició d’FMB a que la conducta aquí imputada no es torni a 

produir. Aquest conjunt de mesures anunciades per FMB cal valorar-les positivament, però 

no alteren els fets concretament aquí imputats, ni tampoc la seva qualificació jurídica. Així 

mateix, al tractar-se de mesures anunciades o previstes però no executades i per tant no 

acreditades, tampoc no es podien tenir en compte com a atenuant de la sanció a imposar. 

 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, relatius al principi de 

minimització de les dades, cal acudir a l’article 5.1.c) RGPD, que preveu que “Los datos 

personales serán (...) c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con 

los fines para los que son tratados («minimización de datos»).” 
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Tal com indicava la persona instructora, durant la tramitació d’aquest procediment s’ha 

acreditat degudament el fet descrit a l’apartat de fets provats, que es considera constitutiu 

de la infracció prevista a l’article 83.5.a) de l’RGPD, que tipifica la vulneració de “los 

principios básicos para el tratamiento (...)”.  

 

Val a dir que en el moment en què es van produir els fets aquí imputats, el precepte de la 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 

endavant, LOPD) que contemplava els tipus infractors (art. 44), havia estat derogat pel 

Reial decret-llei 5/2018, de 27/7, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a 

la normativa de la Unió europea en matèria de protecció de dades, el qual en el seu article 

4 disposava que “Constitueixen infraccions les vulneracions del Reglament (UE) 2016/679 a 

les que es refereixen els apartats 4, 5 i 6 de l’article 83”. Al seu torn, l’LOPD i l’RDL 5/2018 

han estat derogats per l’LOPDGDD.  

 

En tot cas, en relació amb aquesta concurrència de normes cal precisar que de conformitat 

amb l’article 26 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

procedeix l’aplicació de les disposicions sancionadores vigents en el moment de produir-

se els fets, de manera que és aplicable el previst a l’RGPD.  

 

4. Al tractar-se FMB, d’una entitat de dret privat, resulta d’aplicació el règim sancionador 

general previst a l’article 83 de l’RGPD.  

 

L’article 83.5 de l’RGPD preveu per a les infraccions allà previstes, se sancionin amb una 

multa administrativa de 20.000.000 d’euros com a màxim, o tractant-se d’una empresa, 

d’una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de 

l’exercici financer anterior, optant-se per la de major quantia. Això, sens perjudici que, amb 

caràcter addicional o substitutiu, es puguin aplicar les mesures previstes a les diccions a) a 

h) i j) de l’article 58.2 RGPD. 

 

Tal com indicava la persona instructora a la proposta de resolució, cal reiterar aquí el que 

s’ha indicat sobre l’atenuació de la sanció pel fet que aquesta Autoritat va tenir 

coneixement dels fets imputats arran la notificació de la violació de seguretat, cosa que 

inclús hauria possibilitat substituir la sanció de multa administrativa per la sanció 

d’amonestació prevista a l’article 58.2.b) RGPD, opció però que s’ha de descartar pel fet 

que FMB va fer cas omís dels avisos reiterats del Departament de Bon Govern de TMB 

sobre la vulneració de l’RGPD i la necessitat de cessar en la publicació del llistat 

controvertit.  

 

Un cop descartada doncs l’aplicació de l’amonestació amb caràcter substitutiu a la multa 

administrativa, correspon determinar la quantia de la sanció de multa administrativa que 

correspon imposar. Segons el que estableix l’article 83.2 de l’RGPD, i també de conformitat 

amb el principi de proporcionalitat consagrat a l’article 29 de la Llei 40/2015, tal com 

exposava la persona instructora a la proposta de resolució correspon imposar la sanció de 
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40.000 euros (quaranta mil euros). Aquesta quantificació de la multa es basa en la 

ponderació entre els criteris agreujants i atenuants que a continuació s’indiquen.  

 

Com a criteris atenuants, s’observa la concurrència de les causes següents: 

- les categories de dades personals afectades per la infracció (art. 83.2.g RGPD) 

- la forma en què l’Autoritat va tenir coneixement de la infracció –arran la notificació d’una 

violació de seguretat, la qual cosa té una especial incidència com a criteri atenuant– (art. 

83.2.h RGPD);  

- la manca de beneficis com a conseqüència de la comissió de la infracció (art. 83.2.k 

RGPD). 

 

Per contra, com a criteris agreujants, cal tenir en compte els següents elements:  

- el nombre d’interessats afectats –aproximadament 3.700 persones empleades d’FMB– 

(art. 83.2.a RGPD);  

- les infraccions comeses amb anterioritat per FMB –procediments sancionadors núms. PS 

16/2007, PS 25/2008, PS 25/2011 i PS 44/2015 (art. 83.2.e RGPD);  

- i la vinculació de l’activitat d’FMB amb el tractament de dades personals (art. 83.2.k 

RGPD). 

 

5. D’altra banda, de conformitat amb l’article 85.3 de l’LPAC i tal com s’avançava a l’acord 

d’iniciació i en la proposta de resolució, si abans de la resolució del procediment 

sancionador l’entitat imputada reconeix la seva responsabilitat o fa el pagament voluntari 

de la sanció pecuniària, escau aplicar una reducció del 20% sobre l’import de la sanció 

proposada, sense perjudici que es modifiqui a la resolució del procediment. Si hi concorren 

els dos casos esmentats, com en el present cas, la reducció s’aplica de manera 

acumulada (40%). 

 

Com s’ha avançat, l’efectivitat de les reduccions esmentades està condicionada al 

desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs per la via administrativa contra la 

sanció (art. 85.3 de l’LPAC, in fine). 

 

Doncs bé, tal com s’ha indicat en els antecedents, per mitjà d’un escrit de 05/07/2019 

l’entitat imputada ha reconegut la seva responsabilitat. Així mateix, en data 04/07/2019 ha 

abonat de manera avançada vint-i-quatre mil euros (24.000 euros), corresponents a la 

quantia de la sanció resultant un cop aplicada la reducció acumulada del 40%. 

 

6. Davant la constatació de les infraccions previstes a l’art. 83 de l’RGPD en relació amb 

fitxers o tractaments de titularitat privada, l’article 21.3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 

de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, faculta la directora de l’Autoritat perquè la 

resolució que declara la infracció estableixi les mesures escaients perquè cessin o se’n 

corregeixin els efectes. Això, a més d’imposar les sancions corresponents. En el present 

cas, però, atès que el llistat controvertit ja no consta publicat, tal com manifestava la 

persona instructora a la proposta de resolució, no escau requerir l’adopció de mesures 

correctores per corregir els efectes de la infracció. 
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Resolució 

 

Per tot això, resolc: 

 

1. Imposar a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA la sanció consistent en una multa de 

40.000.- euros (quaranta mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a l’article 

83.5.a) en relació amb l’article 5.1.c), ambdós de l’RGPD. Un cop aplicada la reducció 

prevista a l’article 85 de l’LPAC, la quantia resultant és de 24.000 euros (vint-i-quatre mil 

euros), import ja pagat per FMB. 
 

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat 

amb el que s’ha exposat al fonament de dret 6è. 

 

2. Notificar aquesta resolució a FMB. 

 

3. Ordenar que es publiqui aquesta resolució al web de l’Autoritat (www.apd.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 els articles 26.2 

de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i 14.3 

del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades, l’entitat imputada pot 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 preveuen 

l’article 123 i següents de l’LPAC. També 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. 

 

Si l’entitat imputada manifesta a l’Autoritat la seva intenció d’interposar un recurs contenciós 

administratiu contra la resolució ferma en via administrativa, la resolució se suspendrà 

cautelarment en els termes previstos a l’article 90.3 de l’LPAC. 

 

Igualment, l’entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient 

per defensar els seus interessos. 

 

 

La directora, 

http://www.apd.cat/

