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Identificació de l’expedient 
 
Resolució del procediment sancionador núm. PS 1/2022, referent a l’Ajuntament de Reus. 
 
Antecedents 
 
1. En data 28/10/2020 l’Ajuntament de Reus (en endavant, l’Ajuntament) va notificar a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una violació de seguretat de les dades (NVS 
67/2020). En aquesta notificació s’exposava que en data 26/10/2020 es va tenir 
coneixement, mitjançant l’avís d’un ciutadà, de la troballa a l’abocador de runes “(...)” del 
municipi de Tarragona (dipòsit de runes i de construcció), d’unes bosses de plàstic que 
contenien expedients de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament (que incloïen dades de 
menors) i documentació de l’àrea de serveis econòmics (llistats de productivitat de 
treballadors i de proveïdors), per a la seva destrucció. 
 
Així mateix, l’Ajuntament informava que el mateix matí en què va tenir coneixement de 
l’incident, va enviar una unitat autoritzada al dipòsit de runes per tal de recollir la informació i 
retornar-la a les dependències municipals, i que es desconeixia la causa que hauria propiciat 
la seva aparició a l’abocador de runes, en comptes de ser destruïda d’acord amb el circuït 
segur de l’Ajuntament, raó per la qual s’havia iniciat una investigació interna, per tal de 
determinar-ne les circumstàncies i també si “terceres empreses” haurien intervingut en la 
violació de seguretat patida. 
 
2. Arran d’aquesta notificació de violació de seguretat, l’Autoritat va obrir una fase 
d’informació prèvia (núm. IP 362/2020), 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, concretament, en allò referent a les mesures tècniques i organitzatives 
apropiades per tal de garantir un nivell de seguretat adequat al risc (art. 32 de l’RGPD) en la 
gestió de la documentació destinada a la seva destrucció, la identificació de la persona o 
persones que en poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que hi 
concorrien.  
 
S’incorporà a aquesta informació prèvia una còpia de les actuacions dutes a terme en el 
marc de la notificació de la dita violació de seguretat (NVS 67/2020). També s’incorporà les 
captures de pantalla de les notícies sobre l’incident publicades en diferents mitjans de 
comunicació digitals, i el vídeo gravat per la persona ciutadana que va trobar els expedients 
municipals a l’abocador de runes, i que va publicar el Diari de Tarragona, en la seva versió 
digital, en data 02/11/2020.  
 
3. En el si d’aquesta fase d’informació, en data 15/01/2021 es va requerir l’Ajuntament de 
Reus perquè informés del següent:   
 

 -  del resultat de la indagació interna sobre l’incident succeït. 
 - del protocol implantat per l’Ajuntament per a la gestió de la documentació en format paper 

destinada a la seva destrucció i el seu circuit, inclosa la documentació trobada a l’abocador, i 
si arran de l’incident de seguretat patit s’havia revisat i actualitzat dit protocol/circuit.  
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4. En data 28/01/2021, l’Ajuntament va respondre l’anterior requeriment, a través d’escrit en 
què exposava, entre d’altres, el següent:  
 

- Que pel que fa als resultats de la investigació interna i reservada efectuada pel consistori de 
manera immediata, un cop va tenir coneixement de l’aparició d’expedients municipals en el 
dipòsit de runes, s’aporta còpia de l’informe de la mateixa data 28/01/2021 elaborat pel 
responsable de seguretat de l’Ajuntament (“Informe executiu sobre la investigació interna 
derivada de la violació de seguretat detectada arran de la troballa d’expedients i 
documentació municipal al dipòsit de runes i residu controlat de la (...)”).  
 

− En l’apartat de conclusions de dit informe es fa constar el següent: 

“En atenció als fets comprovats, la investigació oberta conclou el següent: 
 

PRIMERA.- Pèrdua de control i trencament dels procediments dins l’organització. 
 

a.  En relació als expedients de serveis socials, la causa que origina la pèrdua del control 
sobre la informació es concreta en el moment en què es dona l’ordre, per via telefònica, de 
què la documentació s’ha de destruir, encarregant-se d’aquesta tasca la unitat de brigades i 
sense que s'engegui el procediment de «transferències documentals» per traslladar la 
documentació a l’Arxiu Municipal per, posteriorment, ser destruïda mitjançant entitat 
certificadora habilitada que acrediti que la destrucció és conforme a la normativa en matèria 
de protecció de dades. 

 
b.  En relació als expedients de serveis econòmics, la causa que origina la pèrdua del 
control sobre la informació es concreta en el moment en què es decideix transportar aquesta 
documentació a la unitat de brigades, mitjançant el serveis de logística, perquè sigui 
destruïda, i sense que s'engegui el procediment de «transferències documentals» per 
traslladar la documentació a l’Arxiu Municipal per, posteriorment, ser destruïda mitjançant 
entitat certificadora habilitada que acrediti que la destrucció és conforme a la normativa en 
matèria de protecció de dades. 
 
c. En els dos casos, i després d’entrevistar-se amb les persones intervinents, s’aprecia  
desconeixement dels protocols i procediments a seguir per part de les persones pertanyents 
a les unitats i departaments, dels quals la documentació és objecte de trasllat, ja que no 
s’activa el procediment de «transferències documentals» a través de l’Arxiu Municipal 
aplicable dins de l’organització i que assegura el correcte trasllat i eliminació. 
 
d. Que en les conclusions a) i b) es detecta l’origen de la causa de tot l’incident, que porta 
part de la documentació que està a les brigades municipals al dipòsit de (...), malgrat no es 
pugui determinar amb certesa el motiu que expliqui la seva aparició en aquest lloc. 
 
e Que la destrucció de la documentació en dependències de les brigades municipals i el 
personal encarregat de fer-ho, evidencien que aquesta unitat no disposa de les condicions 
de seguretat òptimes ni d’un control adequat que garanteixi que la destrucció es fa de 
manera segura, a més que no és la unitat encarregada de fer aquest tipus d’eliminacions, 
les quals es fan mitjançant l’Arxiu Municipal, pel procediment esmentat a les lletres anteriors. 
 
SEGONA.- Aparició dels documents en el dipòsit controlat de (...). 
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a. La única connexió entre els expedients trobats (ubicats a les brigades municipals) i 
l’abocador de (...) és l’empresa subcontractada que recull les runes i les aboca en diferents 
abocadors, entre els quals hi ha el de (...). Per tant, es constata que la pèrdua del control de 
la documentació es produeix des que la documentació està ubicada a la unitat de brigades 
municipals i a través d’un procediment mancat de les garanties suficients i adequades. 
 
b. El lloc on es troba la documentació (abocador) no és un espai fàcilment accessible, 
separat del centre urbà de la ciutat de Tarragona, tractant-se d’una zona habilitada per 
empreses transportistes de runa, motiu pel qual la fuita de dades es considera molt remota, 
llevat la persona denunciant, i no queda constància que hagi anat més enllà, havent-se 
contrastat amb els departaments afectats que la documentació recuperada és la que es 
troba a l’abocador. 
 
c. No s’ha pogut acreditar ni s’aprecia intencionalitat de cap treballador que impliqui una 
mala fe, o dol amb la finalitat de produir un perjudici de reputació o econòmic a l’Ajuntament. 
Tampoc s'ha pogut identificar concretament a un subjecte o grup de persones com a 
responsables directes i immediats dels fets ocorreguts, sinó que són conseqüència d'una 
cadena de desconeixements i d’errors al llarg de tot el procediment de trasllat i eliminació de 
la documentació. 
 

TERCERA.- Recomanacions. 
 
a. Les brigades no han de fer destrucció de documentació administrativa ja que les 
instal·lacions no són les adequades per a aquestes tasques ni el seu personal està format 
per a fer-la amb les condicions de seguretat adequades. 
 
b. S’han de revisar el protocols d’actuació i, especialment, el referent als processos de 
trasllat i destrucció de la documentació en suport paper i, dotar-se'n de nous que defineixin 
ben clarament les directrius i procediments a seguir i els responsables dels trasllats i 
eliminació. 
 
c. S’ha de garantir que l'eliminació de la documentació es fa a través d'una empresa i un 
servei de contenidors que garanteixin un servei de destrucció certificada i confidencial de les 
dades administratives. 
 
d. S’ha de fer difusió i formació als empleats dels nous protocols i garantir el seu 
compliment.” 
 

-S’aporta còpia del nou protocol elaborat per l’Ajuntament, i aprovat per Decret de data 
28/01/2021 “Protocol d’actuació en el tractament i destrucció de suports no automatitzats 
que continguin dades de caràcter personal de les quals l’Ajuntament de Reus és 
responsable” i “que engloba el procediment i circuit a seguir pel que fa al tractament, 
conservació i posterior destrucció de suports no automatitzats que disposin de dades de 
caràcter personal. Aquest circuit inclou des de que l’Ajuntament comença a tractar 
documentació amb dades personals fins a la seva posterior destrucció i eliminació.” (...)  
“Havent-se aprovat per l’ òrgan pertinent de l’ Entitat el Protocol  aquest serà posat a 
disposició dels empleats pel seu coneixement i aplicació pràctica.” 
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5. En data 10/01/2022, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 
iniciar un procediment sancionador contra l’Ajuntament de Reus  per una presumpta 
infracció prevista a l’article 83.4.a), en relació a l’article 32; ambdós del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 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). Aquest acord d’iniciació es va notificar a l’entitat imputada 
en data 11/01/2022. 
 
6. A l’acord d’iniciació es concedia a l’entitat imputada un termini de 10 dies hàbils per 
formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que considerés convenients per 
defensar els seus interessos. 
 
7. En data 25/01/2022, l’Ajuntament va formular al·legacions a l’acord d’iniciació. Junt amb el 
seu escrit d’al·legacions aportà documentació diversa per tal de justificar les seves 
pretensions, i demanà també que es tinguessin per reproduïts els documents aportats en la 
NVS 67/2020 i en la fase d’informació prèvia al present procediment, els quals, d’acord amb 
el que s’informà, ja constaven incorporats al present procediment.  
 
8. En data 28/03/2022, 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 amonestés l’Ajuntament de Reus com a responsable d’una infracció 
prevista a l’article 83.4.a) en relació amb l’article 32, ambdós de l’RGPD. 
 
Aquesta proposta de resolució es va notificar el mateix dia 28/03/2022 a l’Ajuntament de 
Reus i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions. 
 
9. L’entitat imputada va presentar un escrit d’al·legacions a la proposta de resolució. 
 
Fets provats 
 
En data 25/10/2020 una persona ciutadana va trobar en el dipòsit de runes “(...)”, del 
municipi de Tarragona, diverses bosses de plàstic que contenien documentació amb dades 
personals relatives a expedients de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament (que incloïen 
dades de menors), dels ciutadans atesos per l’Àrea de Benestar al districte V entre els anys 
2012 i 2015, i de l’Àrea de Serveis Econòmics (llistats de productivitat de treballadors i de 
proveïdors), que estaven destinats a ésser destruïts.  
 
Tota aquesta documentació amb dades personals va ésser traslladada, a petició de personal 
del consistori, a les instal·lacions de la Unitat de Brigades de l’Ajuntament, per a la seva 
destrucció, i dipositada a l’espai en què es troba ubicada la màquina industrial de destrucció 
de paper, zona sense cap tancament perimetral, a uns metres dels contenidors de runes, el 
que va propiciar que empreses externes les traslladessin a l’abocador de “(...)”, de manera 
que terceres persones no autoritzades haurien tingut accés a la informació allà continguda.   

 
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. L’Ajuntament de Reus ha formulat al·legacions tant a l’acord d’iniciació com a la proposta 
de resolució. En l’escrit d’al·legacions a la proposta, l’entitat es reiterà en les que ja va 
formular davant l’acord d’iniciació. És per això que, tot i que les dites al·legacions ja es van 
analitzar en la proposta de resolució, es reprodueixen aquí. 
 
2.1.Sobre les mesures prèviament adoptades.  
 
L’entitat imputada esgrimeix que l’Ajuntament disposava, en el moment de produir-se els 
fets, de mesures tècniques i organitzatives adequades en els termes de l’article 32 de 
l’RGPD, conegudes per tot el personal, per al trasllat i destrucció segura de la documentació 
amb dades personals, si bé aquestes, per un error humà intern de les unitats intervinents, no 
van ser aplicades correctament.  
 
Afegeix que, a tal efecte, l’Ajuntament disposava de dos documents interns, que es trobaven 
a disposició del personal a la Intranet, i que regulaven els processos de trasllat i de 
destrucció de la documentació, en concret, el “document intern de tràmit de transferència” i  
el “document intern d’arxiu de gestió d’oficina”, els quals van ser aportats durant la fase 
d’informació prèvia, i evidenciaven l’existència de mesures de seguretat per a la destrucció 
de la documentació.  
 
I que, “addicionalment als procediments indicats en dits documents, l’Ajuntament aplicava 
determinats processos estandarditzats relatius al tractament de dades en format no 
automatitzat, si bé aquests no constaven documentats”.  
 
Respecte d’aquestes al·legacions, tal com indicava la instructora, el primer que cal fer notar 
és que cap dels dos documents interns a què fa referència l’entitat imputada, estableixen un 
procediment o circuit a seguir per a la destrucció segura de la documentació en paper amb 
dades personals  (és a dir, des del moment en què es decideix que la documentació ha de 
ser destruïda, fins a la seva destrucció definitiva) sinó que el que estableixen és, en el cas 
del “document intern del tràmit de transferència”, les pautes que les diferents unitats 
administratives han de seguir per a transferir la documentació administrativa de més de cinc 
anys a l’Arxiu Municipal (com s’ha d’ordenar i preparar dita documentació), per tal que dit 
òrgan n’assumeixi la seva custodia i en decideixi el seu destí després d’un procés de 
valoració documental, sense fer però cap referència al procés de destrucció,  i en el cas del  
“document intern d’arxiu de gestió d’ oficina”, s’explica quins són els documents que formen 
part d’un expedient administratiu que es poden eliminar a la pròpies unitats administratives, 
si bé tampoc inclou cap indicació sobre quin és el procés que s’ha de seguir per a la 
destrucció de dita informació. 
 
Dit això, l’article 5.1.f) de l’RGPD estableix que les dades personals seran “tratados de tal 
manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la 
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 
daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas 
(«integridad y confidencialidad»).” 
 
Al seu torn, l’article 32.1 RGPD disposa que “el responsable y el encargado del tratamiento 
aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo (...)”. 
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El que exigeix l’article 32.1 RGPD és que les mesures de seguretat, que s’han de determinar 
tenint en compte els riscos derivats de la pèrdua o l’accés no autoritzat a les dades (entre 
d’altres), siguin les adequades.  
 
Doncs bé, en el cas concret que ens ocupa, s’ha fet palès que l’Ajuntament no tenia 
implementades les mesures tècniques i organitzatives adequades per tal de garantir un 
nivell de seguretat adequat al risc en la gestió de la documentació en paper destinada a la 
seva destrucció, i això ho ha evidenciat la realitat dels fets provats, no contradits per 
l’Ajuntament, els quals porten a concloure que no es va garantir la seguretat de les dades de 
manera efectiva en el procediment de destrucció de la documentació en paper, i en 
particular la seva correcta custòdia per evitar l’accés per tercers no autoritzats. 
 
En efecte, la seguretat de les dades es va veure compromesa, tal com reconeix el propi 
Ajuntament en les seves conclusions reproduïdes en aquesta resolució (antecedent 4t), des 
del moment en què el personal desconeixia quin era el procediment a seguir per a la 
destrucció segura de la documentació amb dades personals, i que la destrucció es va dur a 
terme mitjançant un “procediment mancat de les garanties suficients i adequades”, que va 
comportar que la documentació quedés dipositada en una zona que “no disposava de les 
condicions de seguretat adequades ni d’un control adequat que garanteixin que la destrucció 
es fa de manera segura”.   
 
Així les coses, no pot reeixir l’afirmació de l’entitat imputada en el sentit que l’Ajuntament, en 
el moment de produir-se els fets, tenia implementades les mesures tècniques i 
organitzatives adequades o adients per garantir la seguretat de les dades en la fase de 
destrucció. 
 
A l’últim, cal assenyalar que, segons el sistema de responsabilitat previst a l’RGPD i 
particularment a l’article 70 de l’LOPDGDD la responsabilitat per les infraccions a la 
normativa de protecció de dades recau, en tot cas, sobre els responsables dels tractaments, 
i no sobre el seu personal. En concret, l’esmentat article 70 de l’LOPDGDD estableix que: 
 
“Subjectes responsables. 
1. Estan subjectes al règim sancionador que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 
i aquesta Llei orgànica: 
a) Els responsables dels tractaments. 
 
2.2 Sobre les mesures adoptades després dels fets provats.  
 
L’Ajuntament ha al·legat que un cop ocorreguts els fets que van motivar la incoació del 
present procediment, es van adoptar, de manera immediata, determinades mesures per tal 
de corregir els efectes de la infracció imputada, com ara “la recollida i custòdia de tots els 
expedients en un espai tancat i d’accés restringit” i  el posterior trasllat a l’Arxiu Municipal, i 
que, així mateix, i  per tal d’evitar que, en la mesura del possible, es tornessin a produir 
incidents de la mateixa naturalesa es “va procedir de forma immediata a actualitzar el circuit 
existent, (...) i es va elaborar un nou protocol, en substitució dels procediments documentats 
existents en aquell moment, denominat “protocol d’ actuació en el tractament i destrucció de 
suports no automatitzats que continguin dades de caràcter personal de les quals l’ 
Ajuntament de Reus és responsable” (en endavant, el Protocol), que engloba el procediment 
i circuit a seguir pel que fa al tractament, conservació i posterior destrucció de suports no 
automatitzats que disposin de dades de caràcter personal. Aquest circuit inclou des de que 
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l’Ajuntament comença a tractar documentació amb dades personals fins a la seva posterior 
destrucció i eliminació”.  
 
En aquest mateix sentit, l’Ajuntament detalla, quines són les mesures que ha implementat, 
arran de l’aprovació del Protocol, per tal de garantir la destrucció segura de la documentació 
amb dades personals, i demana que, a tal efecte, es tingui per reproduïda la documentació 
acreditativa d’aquestes que s’aportà davant  l’acord d’incoació. Les mesures es poden 
resumir en les següents:  
 

• La instal·lació de contenidors hermètics, en diverses estàncies i llocs de treball de 
l’Ajuntament, “per a la recollida i trasllat segur de la documentació amb dades 
personals objecte de destrucció a l’ Arxiu Municipal, i la posterior destrucció a 
través de l’empresa externa (...)”.  

 

• Si bé la Unitat de Brigades Municipals, continua participant en el procés de 
trasllat de documentació, en coordinació plena amb les unitats administratives, 
dita Unitat “ja no és competent per dur a terme “cap funció -ni de col·laboració- 
relacionada amb la destrucció i eliminació de documentació de l’ Ajuntament que 
contingui dades personals”.  

 

• L’Arxiu Municipal, “en la línia ja adoptada amb anterioritat a l’aprovació del 
Protocol (...)”  és l’únic òrgan que coordina el servei de destrucció segura de la 
documentació, mitjançant els serveis que presta l’empresa (...), d’acord amb el 
que s’acredita amb els certificats de destrucció segura aportats  (documents 11 a 
57).  

 

• El Protocol s’ha posat a disposició de tots els empleats de l’Ajuntament, a través 
de la Intranet, (document 59 aportat davant l’acord d’incoació) i se’ls ha informat 
del seu contingut.  

 
Al respecte, cal posar de manifest, com ja s’avançava en la proposta de resolució, que si bé 
totes aquestes mesures, dutes a terme un cop va tenir lloc l’incident, no desvirtuen els fets 
aquí  imputats ni tampoc la seva qualificació jurídica, si que despleguen efectes en el sentit 
que fan innecessari que l’Autoritat requereixi adoptar mesures correctores per corregir els 
efectes de la infracció.   
 
2.3 Sobre la manca de denúncies de les persones afectades.   
 
A l’últim, per tal de justificar la seva sol·licitud de sobreseïment del procediment, 
l’Ajuntament esgrimeix que, un cop es va efectuar la comunicació pública de l’incident, de 
conformitat amb el previst a l’article 34 de l’RGPD, cap de les persones afectades (titulars de 
les dades personals  contingudes en els expedients trobats a l’abocador de runes), ha 
formulat cap queixa al respecte, ni es té constància tampoc que l’Autoritat hagi rebut cap 
denúncia.  
 
Al respecte, cal dir que, entre els elements objectius que conformen el tipus infractor previst 
a l’article 83.4.a) de l’RGPD no s’inclou la necessitat que la persona titular de les dades, en 
relació a les quals s’ha produït la infracció, consideri vulnerada la seva privacitat o intimitat. 
El tipus només requereix la falta d’adopció de les mesures tècniques i organitzatives que 
siguin apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament, en els 
termes que exigeix l’article 32.1 de l’RGPD. És a dir, l’element objectiu del tipus infractor es 
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donarà sempre i quan es produeixi una efectiva manca de mesures de seguretat adequades 
al risc.  
 
És per això, que aquesta al·legació tampoc pot reeixir.  
 
3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, cal acudir a l’article 5.1.f) de 
l’RGPD, que regula el principi d’integritat i de confidencialitat, determinant que les dades 
personals seran “tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los 
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra 
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas (integridad y confidencialidad)”. 
 
Per la seva banda, l’article 32.1 de l’RGPD, referent a la seguretat de les dades, disposa el 
següent: 
 
“1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el 
alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad 
variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el 
encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros: 
a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; 
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida en caso de incidente físico o técnico; 
d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.” 
 
En el present cas, ha quedat acreditat que l’Ajuntament de Reus, en tant que responsable 
de tractament de les dades afectades, no va adoptar o implementar mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per garantir la seva seguretat (tendents a evitar que a aquestes 
dades hi poguessin accedir persones no autoritzades), el que es considera constitutiu de la 
infracció prevista a l’article 83.4.a) de l’RGPD, que tipifica la vulneració de “las obligaciones 
del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43”, entre les 
quals hi ha la prevista a l’article 32 RGPD. 
 
Dit això, la conducta que aquí s’aborda s’ha recollit com a infracció greu a l’article 73.f) de 
l’LOPDGDD, en la forma següent:  
 
“f) La falta d’adopció de les mesures tècniques i organitzatives que siguin apropiades per 
garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament, en els termes que exigeix 
l’article 32.1 del Reglament (UE) 2016/679.” 
 
 
4. L’article 77.2 LOPDGDD disposa que, en el cas d’infraccions comeses pels responsables 
o encarregats enumerats a l’art. 77.1 LOPDGDD, l’autoritat de protecció de dades 
competent: 
 
“(...) ha de dictar una resolució que les sancioni amb una amonestació. La resolució ha 
d’establir així mateix les mesures que escaigui adoptar perquè cessi la conducta o es 
corregeixin els efectes de la infracció que s’hagi comès. 
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La resolució s’ha de notificar al responsable o encarregat del tractament, a l’òrgan del qual 
depengui jeràrquicament, si s’escau, i als afectats que tinguin la condició d’interessat, si 
s’escau.” 
 
En termes similars a l’LOPDGDD, l’article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent: 
 
“2. En el cas d’infraccions comeses amb relació a fitxers de titularitat pública, el director o 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de dictar una resolució que 
declari la infracció i estableixi les mesures a adoptar per a corregir-ne els efectes. A més, pot 
proposar, si escau, la iniciació d’actuacions disciplinàries d’acord amb el que estableix la 
legislació vigent sobre el règim disciplinari del personal al servei de les administracions 
públiques. Aquesta resolució s’ha de notificar a la persona responsable del fitxer o del 
tractament, a l’encarregada del tractament, si escau, a l’òrgan del qual depenguin i a les 
persones afectades, si n’hi ha”. 
 
Com s’ha avançat als antecedents i al fonament de dret 2n, l’Ajuntament de Reus ha 
informat a aquesta Autoritat haver dut a terme determinades mesures per tal de corregir els 
efectes de la infracció imputada, i també d’aquelles tendents a evitar que es tornessin a 
produir fets com els que havien donat lloc a la incoació del present procediment 
sancionador. Així les coses, en aquest cas, i tal i com s’ha avançat, no cal requerir mesures 
correctores.  
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Amonestar l’Ajuntament de Reus com a responsable d’una infracció prevista a l’article 
83.4.a) en relació amb l’article 32, ambdós de l’RGPD. 
  
No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat 
amb el que s’ha exposat al fonament de dret 4rt. 
 
2. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Reus.  
 
3. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l’article 
77.5 de l’LOPDGDD 
 
4. Ordenar que es publiqui 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 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. 
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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, 
 
 


