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Identificació de l’expedient 
 
Resolució del procediment sancionador núm. PS 9/2022, referent a la Fundació Privada 
Obra Social Comunitària Bellvitge. 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 25/12/2020, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra la Fundació Privada Obra Social 
Comunitària Bellvitge (en endavant, Fundació Oscobe), amb motiu d’un presumpte 
incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. Aquest primer escrit fou 
complementat per dos posteriors de dates 12/01/2021 i 18/01/2021. 
 
La persona denunciant ((...)) en els seus escrits denunciava el següent: 
 
a) Que “l’arxiu on es guarden les dades, com ara comptes bancaris, DNIs, números de 

targeta social i altres, no estan amb la protecció corresponent [en carpetes de cartró on 
qualsevol té accés a la documentació] Qualsevol persona que entri allà pot accedir-hi. No 
hi ha cap mena de filtre de seguretat. A vegades l’oficina està oberta i no hi ha ningú”. Del 
contingut de l’escrit de denúncia s’infereix que la persona denunciant es refereix a les 
instal·lacions de la Fundació al C/ Zona de Sant Medir a Girona (Sant Gregori). 

b) Que “tampoc es tenen els pertinents documents SEPA (single euro payments area) pels 
quals es giren rebuts a certs clients” 

c) Que no s’informa a clients i proveïdors que les seves dades “formaran part de la Fundació 
Oscobe”. 

d) Que les dades dels treballadors d’una empresa “circulen per diverses empreses sense el 
seu consentiment” ja que, segons afirma la persona denunciant, el software utilitzat per la 
Fundació Oscobe “està al nom d’una altra empresa E.J. Brot Serveis Integrals de 
Jardineria SLU [empresa d’inserció social pertanyent a la Fundació Oscobe (en endavant, 
EL BROT)], (...) en cap moment es comunicava a ningú, ni empreses proveïdores, ni 
clients, ni treballadors que les seves dades estarien en una base de dades de l’empresa 
EI Brot Serveis Integrals de Jardineria SL”. I afegia la persona denunciant que “per 
exemple, jo vaig signar un contracte amb la Fundació Oscobe i les meves dades estaven 
dins l’ERP (software) d’El Brot Serveis Integrals de Jardineria SLU i la nòmina me la feia 
arribar Associació Coordinadora Sinergia Social. És a dir que les meves dades estaven 
en 3 entitats, quan només havia signat amb 1”. 

e) Que “la web https://www.oscobe.com/ no respecta la llei de cookies de la Unió Europea ni 
tampoc avisa del seguiment que es fa amb el google analyltics (...) si mireu el codi de la 
pàgina es pot veure que hi ha l’script de seguiment”.  

f) Que la Fundació Oscobe no ha demanat el consentiment de les persones amb risc 
d’exclusió social que treballen en projectes de la dita Fundació, en concret a EL BROT, 
per fotografiar-los i aparèixer a les xarxes socials.  

  
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 406/2021), 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. 
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En data 05/03/2021, en el si d’aquesta fase d’informació prèvia, l’Àrea d’Inspecció de 
l’Autoritat va fer una sèrie de comprovacions a través d’Internet. Així, es va constatar que 
accedint a la pàgina de Facebook d’EL BROT -a la qual s’accedeix en obert, sense 
necessitar d’haver iniciat sessió- es mostren una sèrie de fotografies on apareixen imatges 
de persones, però en actituds i situacions que no permeten determinar inequívocament la 
seva vinculació amb l’entitat, com a persones treballadores amb risc d’exclusió social.  
 
3. També en aquesta fase d’informació, en data 05/03/2021 es va requerir l’entitat 
denunciada perquè, entre d’altres, informés sobre el següent: 
 
a) Les mesures de seguretat implementades per tal d’evitar que terceres persones no 

autoritzades puguin accedir a les dades personals contingudes en fitxers no 
automatitzats (format paper) de quin tractament sigui responsable la Fundació Oscobe.  

b) Si la Fundació Oscobe té clients o proveïdors que siguin persones físiques; i, en cas 
afirmatiu, informar com es dona compliment al seu dret d’informació regulat a l’article 13 
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) 

c) Que confirmés o desmentís les afirmacions de la persona denunciant (veure lletra d/ 
antecedent 1r) en relació amb la comunicació de dades de persones treballadores, 
clients i proveïdors que siguin persones físiques, entre diverses entitats vinculades a la 
Fundació Oscobe. En cas de ser certes aquestes afirmacions, indiqués la base jurídica 
que habilitaria aquesta comunicació de dades. 

d) Indiqués la base jurídica que habilitaria la publicació a les xarxes socials de l’empresa EL 
BROT de la Fundació Oscobe, de fotografies on apareixerien persones, segons el 
denunciant, amb risc d’exclusió social que treballen en les seus projectes. 

 
4. En data 16/03/2021, la Fundació Oscobe va respondre el requeriment de l’Autoritat a 
través d’escrit en què exposava el següent:  
 
- Que la Fundació Oscobe ha recollit en el document “Implementació del Reglament 

General de Protecció de Dades (UE 2016/679, de 25 de maig) i de la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (3/2018, de 5 de desembre)” 
les mesures de seguretat que s’han d’adoptar en el tractament de dades per part de 
l’entitat, entre les quals es contemplen les següents: 1) “que els fitxers amb dades 
personals hauran d’estar en dependències a les que no hi hagi accés lliure. Aquestes 
dependències hauran de disposar de porta tancada amb clau, o bé els arxius afectats 
estaran en armaris tancats amb clau”; 2) que “exclusivament les persones amb funcions 
de responsables de seguretat estan autoritzades per a concedir, alterar o anular l’accés 
autoritzat sobre les dades i els recursos, conforme als criteris establerts pel responsable 
de l’arxiu”;  3) que “en cas d’haver-hi personal aliè a les esmentades entitats (auditors, 
inspectors i altres) que tingui accés als arxius haurà d’estar sotmès a les mateixes 
condicions i obligacions de seguretat que el personal propi”; i, 4) d’altres mesures en 
relació amb les funcions i obligacions del personal. 

- Que “les dependències administratives de la Fundació Oscobe tenen els despatxos 
dotats de les portes amb el tancament requerit”  i que “tot el personal que presta serveis a 
l’entitat és coneixedor d’aquesta normativa [en relació amb les funcions i obligacions del 
personal] i signa el seu compromís amb la signatura del contracte”. 



 

3/11 

 

- Que la Fundació Oscobe té proveïdors persones físiques que exerceixen com a 
formadors d’alguns projectes de l’entitat i als quals s’informa dels seus drets i obligacions 
respecte la normativa de protecció de dades mitjançant el contracte de prestacions de 
serveis quin model s’adjunta. 

- Que “la Fundació Oscobe manté un contracte amb l’Associació Coordinadora Sinergia 
Social per a la prestació de serveis, en el qual està establert que la Fundació Oscobe és 
responsable del tractament i l’Associació Coordinadora Sinergia Social és encarregat de 
tractament (s’adjunta el contracte d’encàrrec del tractament). 

- Que, la base jurídica que habilitaria la publicació a les xarxes socials de l’empresa EL 
BROT (de la Fundació Oscobe), de fotografies de determinades persones és el seu 
consentiment. En aquest sentit, “en quant a la Fundació Oscobe, els usuaris signen un 
consentiment específic, on poden acceptar o no l’ús de la seva imatge per la comunicació 
de l’entitat”. D’altra banda, en el contracte de treball que aquestes persones signen amb 
l’empresa EL BROT -un contracte tipus del Ministeri de Treball- se’ls informa que es 
podrà “fer ús d’imatges en les seves comunicacions”. 

 
L’entitat denunciada adjuntava a l’escrit documentació diversa documentació, entre d’altra:  
 
a) “Contracte prestació de Serveis. Encarregat del tractament i responsable de fitxer”, 
subscrit per la Fundació Oscobe i l’Associació Coordinadora d’entitats Sinergia Social (en 
endavant SINERGIA), en data 20/05/2018. L’objecte d’aquest contracte, segons s’especifica 
a l’apartat 1, és “realitzar funcions a nivell de gerència, gestió de recursos humans i 
assessorament comptable”, i a tal efecte es posa ha disposició de l’encarregat la informació 
següent (apartat 2 del contracte): “Funcions de gerència: intervenen dades comptables, 
fiscals, financeres i organitzatives. Gestió de recursos humans: gestió de personal i 
informació laboral. Assessorament comptable: informació comptable de l’entitat, dades de 
clients/proveïdors, organismes públics i privats”. 
 
Aquest contracte incorpora els extrems previstos per l’article 28 de l’RGPD. 
 
b) Model de “Contracte de prestació de serveis Docents”, que hauria de subscriure la 
persona docent i la Fundació Oscobe.   
 
S’observa que aquest formulari no inclou la totalitat dels extrems que exigeix l’article 13 de 
l’RGPD.  
 
c) “Formulari de consentiment per a persones usuàries” de la Fundació Oscobe, vinculat al 
“Programa de mesures actives de reinserció per a persones destinatàries de la renda 
garantida de ciutadania (MAIS 2021)”, pel que fa al tractament de les seves dades (entre 
d’altres, la imatge). 
 
El mateix formulari conté una casella -que ha de ser marcada- en la que es demana el 
consentiment de la persona usuària per a “l’ús d’imatges per a la comunicació del servei” 
 
S’observa que aquest formulari no conté la totalitat dels extrems que exigeix l’article 13 de 
l’RGPD.  
 
 
5. En data 17/04/2021 es va rebre un nou escrit de la persona denunciant en què exposava, 
en essència: a) que podria ser que en determinats bancs hi constessin comptes a nom d’un 
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antic administrador de l’entitat EL BROT i que potser s’estarien demanant línies de crèdit a 
nom d’aquesta persona; i, b) que en l’escrit que l’entitat li havia remés, en què donava 
resposta a la petició d’accés a les seves dades que havia efectuat prèviament, no se 
l’informava que les seves dades haurien estat cedides a EL BROT i a SINERGIA. 
 
6. En data 12/05/2021, es va donar trasllat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de 
la denúncia en allò referent als dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en 
equips dels terminals (cookies) a través del web de la Fundació Oscobe, en la mesura que 
aquests fets no estarien compresos en l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 
 
7. En data 04/10/2021 es va requerir novament a la Fundació Oscobe per tal que aportés 
exemplars complimentats dels formularis detallats als apartats b) i c) de l’antecedent 5è. 
 
8. En data 07/10/2021 la Fundació Oscobe va donar resposta a aquest darrer requeriment 
aportant els següents formularis complimentats (anonimitzats en part): 
 
a) “Contracte de prestació de serveis Docents” signat el 12/04/2021. 
 
b) “Formulari de consentiment per a persones usuàries” signat el 28/07/2021. 
 
A més dels anteriors formularis que s’havien requerit, s’aportava aquest altre addicional: 
 
c) “Formulari de consentiment per a usuaris/es (Imatge i vídeo)” de la Fundació Oscobe, 
signat el 06/04/2021, en què s’informa de l”ús d’imatge i vídeo per a la comunicació del 
servei: ús d’imatges i vídeo intern per compartir amb els participants al projecte. Ús d’imatge 
i vídeo per comunicació interna per compartir i externa (com memòria, incloent-hi la pàgina 
web de l’entitat, les xarxes socials...)”. El mateix formulari conté dues caselles -que han de 
ser marcades- en la que es demana el consentiment de la persona usuària per “l’ús 
d’imatges per a la comunicació del servei” i/o “per publicar la imatge/vídeo/entrevista com a 
participant a (identificació de l’entitat)”. 
 
S’observa que aquest formulari no conté la totalitat dels extrems que exigeix l’article 13 de 
l’RGPD.  
 
9. En data 10/03/2022, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 
iniciar un procediment sancionador contra la Fundació Oscobe per una presumpta infracció 
prevista a l’article 83.5.b), en relació a l’article 13; ambdós de l’RGPD.  
 
10. L’acord d’iniciació explicitava els motius pels quals no es va efectuar cap imputació 
respecte d’altres fets denunciats.  
 
En relació amb els fets denunciats referits a l’eventual vulneració de la seguretat de les 
dades, la manca de consentiment per a la difusió d’imatges de persones amb risc d’exclusió 
social a les xarxes socials, i el manteniment com a titular d’un compte bancari de la 
Fundació d’una persona que ja no hi prestaria serveis, es va procedir al seu arxiu, en base al 
principi de presumpció d’innocència, atès que no es disposava de cap prova o indici que 
corroboressin aquests fets. 
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En relació amb el fet denunciat que l’entitat no disposés dels documents “SEPA” (segons 
informació que facilita el Banc d’Espanya a la pàgina www.sepaesp.es, aquests documents 
són “el medio por el que el deudor autoriza y consiente al acreedor a: (a) iniciar los cobros 
mediante el cargo en la cuenta indicada por el deudor (b) autoriza a la entidad del deudor a 
cargar en su cuenta los adeudos presentados al cobro por la entidad bancaria del acreedor”, 
es va procedir al seu arxiu en la mesura que l’eventual manca d’aquests documents, no 
s’encabiria en cap infracció de les tipificades en la normativa de protecció de dades.  
 
En relació amb el fet denunciat referit a l’eventual comunicació de dades de les persones 
treballadores -(...)- de la Fundació Oscobe a d’altres empreses (EL BROT i SINERGIA), 
sense comptar amb el seu consentiment i sense haver-les informat, també es va procedir al 
seu arxiu, pel que fa amb EL BROT en base al principi de presumpció d’innocència, i pel que 
fa a l’empresa SINERGIA, en existir un contracte d’encàrrec del tractament entre la 
Fundació Oscobe i aquesta empresa d’acord amb el que exigeix l’article 28 de l’RGPD, i en 
atenció al qual el traspàs de dades personals de la Fundació Oscobe a SINERGIA no 
constituiria una comunicació de dades d’acord amb el previst a l’article 4 (apartats 9 i 10) de 
l’RGPD.  
 
11. 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.  
 
12. En data 28/03/2022, la Fundació Oscobe va presentar un escrit en què no qüestionava 
els fets imputats a l’acord d’iniciació, ni tampoc la seva qualificació jurídica, ans al contrari,  
reconeixia la seva responsabilitat en els dits fets. En el mateix escrit la Fundació Oscobe 
detallava les mesures que havia pres per tal de corregir els efectes de la infracció i evitar 
que en un futur es puguin produir fets com els que havien donat lloc al present procediment 
sancionador; i també enunciava aquelles circumstàncies atenuants que al seu parer 
concorrien en el present cas per tal que es tinguessin en compte a l’hora d’establir la sanció 
a imposar, que entenia havia de ser una amonestació. 
 
L’entitat imputada aportava amb el seu escrit documentació diversa, entre d’altra:  
 
- Nou model del “Formulari del contracte de prestació de serveis docents”. 
- Còpia de l’escrit que s’havia enviat als docents en què se’ls proporcionava la informació 

relativa a la conservació de les seves dades, en la mesura que en el document “Contracte 
de prestació de serveis Docents” que al seu dia se’ls havia facilitat no hi figurava aquest 
extrem. 

- Nou model del “Formulari de consentiment per a persones usuàries” vinculat al 
“Programa de mesures actives de reinserció per a persones destinatàries de la renta 
garantida de ciutadania”. 

- Nou model del “Formulari de consentiment per a usuaris/es (imatge/vídeo)” 
 
13. En data 27/05/2022, la 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 la Fundació Oscobe amb una multa administrativa de 2.000 euros (dos mil 
euros) com a responsable d’una infracció prevista a l’article 83.4.b) en relació amb l’article 
13, ambdós de l’RGPD. 
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Aquesta proposta de resolució es va notificar en data 31/05/2022 i es concedia un termini de 
10 dies per formular al·legacions. 
 
15. L’entitat no ha presentat en el termini concedit al·legacions a la proposta de resolució i 
en data 03/06/2022 va pagar per avançat la quantitat de 1.200 euros (mil dos-cents euros), 
corresponents a la sanció pecuniària proposada per la instructora en la proposta de 
resolució, una vegada aplicades les reduccions previstes a l’article 85 de la Llei 39/2015. En 
aquest punt cal recordar que en l’escrit de 28/03/2022 (antecedent 12) l’entitat va reconèixer 
la seva responsabilitat en els fets imputats. 

 
 
Fets provats 
 
La Fundació Oscobe no inclou la totalitat dels extrems que preveu l’article 13 de l’RGPD, en 
els documents que s’indiquen a continuació, mitjançant els quals es recullen dades 
persones.   
 
a) “Contracte de prestació de serveis Docents”  
 
Aquest document no informa sobre el termini de conservació de les dades o en el seu 
defecte dels criteris utilitzats per determinar aquest termini (art. 13.2.a/ RGPD). 
 
b) “Formulari de consentiment per a persones usuàries” de la Fundació Oscobe,  vinculat al 
“Programa de mesures actives de reinserció per a persones destinatàries de la renda 
garantida de ciutadania (MAIS 2021)”. 
 
Aquest formulari no menciona el dret de la persona afectada a revocar el seu consentiment 
per a l’ús d’imatges, ni tampoc el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de 
control (art. 13.2, apartats c/ i d/ RGPD). 
 
c) “Formulari de consentiment per a usuaris/es (Imatge i vídeo)” 
 
Aquest formulari no menciona el dret de la persona afectada a revocar el seu consentiment 
per a l’ús d’imatges, ni tampoc el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de 
control (art. 13.2, apartats c/ i d/ RGPD). Tampoc informa adequadament sobre els terminis 
de conservació de les dades, ja que a aquest efecte es limita a informar que el dit termini “no 
està establert”. 
 
 
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. Tot i tractar-se d’una fundació privada, el tractament de dades 
denunciat recau dins l’àmbit competencial de l’Autoritat en virtut del previst a l’article 156.b) 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i l’article 3.h) de la Llei 32/2010. 
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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 finalització del procediment. 
 
Tal com s’ha avançat als antecedents, l’entitat imputada no ha qüestionat els fets imputats a 
l’acord d’iniciació, ni tampoc ha presentat al·legacions davant la proposta de resolució, i s’ha 
acollit a les dues opcions per reduir l’import de la sanció, reconeixent la seva responsabilitat 
en els fets imputats i pagant per avançat l’import de la sanció proposada per la instructora a 
la proposta de resolució (amb la reducció corresponent del 40%). 
 
3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, cal acudir als apartats 1 i 2 de 
l’article 13 de l’RGPD, que estableixen la informació que s’ha de proporcionar quan les 
dades personals s’obtinguin de la persona interessada: 
 

“1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el 
responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le 
facilitará toda la información indicada a continuación: 
a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su 
representante; 
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; 
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base 
jurídica del tratamiento; 
d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los 
intereses legítimos del responsable o de un tercero; 
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, 
en su caso; 
f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un 
tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una 
decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferències 
indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo 
segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios 
para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado. 
2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del 
tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los 
datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un 
tratamiento de datos leal y transparente: 
a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no 
sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; 
b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el 
acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o 
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así 
como el derecho a la portabilidad de los datos; 
c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el 
artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada; 
d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 
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e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, 
o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está 
obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles 
consecuencias de que no facilitar tales datos; 
f) la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, 
a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, 
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y 
las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.” 

 
Per la seva banda, els apartats 1 i 2 de l’article 11 de Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, 
LOPDGDD), referent a la transparència i informació a la persona afectada, disposen que: 
 

“1. Quan les dades personals s’obtinguin de l’afectat el responsable del 
tractament pot donar compliment al deure d’informació que estableix l’article 
13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a l’afectat la informació bàsica a 
què es refereix l’apartat següent i indicant-li una adreça electrònica o un altre 
mitjà que li permeti accedir de manera senzilla i immediata a la resta 
d’informació. 
2. La informació bàsica a què es refereix l’apartat anterior ha de contenir, 
almenys: 
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si 
s’escau. 
b) La finalitat del tractament. 
c) La possibilitat d’exercir els drets que estableixen els articles 15 a 22 del 
Reglament (UE) 2016/679. 
Si les dades obtingudes de l’afectat s’han de tractar per a l’elaboració de 
perfils, la informació bàsica ha de comprendre així mateix aquesta 
circumstància. En aquest cas, s’ha d’informar l’afectat del seu dret a oposar-
se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes 
jurídics sobre ell o l’afectin significativament de manera similar, quan es doni 
aquest dret d’acord amb el que preveu l’article 22 del Reglament (UE) 
2016/679.” 

 
Durant la tramitació d’aquest procediment s’han acreditat degudament el fets descrits a 
l’apartat de fets provats, relatius a la manca de determinats extrems a la clàusula informativa 
facilitada en els documents que es proporcionen a les persones de qui es recollien les seves 
dades, que es consideren constitutius de la infracció prevista a l’article 83.5.b) de l’RGPD, 
que tipifica com a tal la vulneració de “los derechos de los interesados a tenor de los 
artículos 12 a 22”, entre els quals hi ha el dret d’informació previst a l’article 13 de l’RGPD. 
 
4. En no encabir-se la Fundació Oscobe en cap dels subjectes previstos a l’article 77.1 de 
l’LODGDD, en tractar-se d’una fundació privada no inscrita en el Registre del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya, resulta d’aplicació el règim sancionador general previst a 
l’article 83 de l’RGPD. 
 
L’article 83.4 de l’RGPD preveu per a les infraccions allà previstes, se sancionin amb una 
multa administrativa de 10.000.000 euros com a màxim, o tractant-se d’una empresa, d’una 
quantia equivalent al 2% 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 
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addicional o substitutiu, es puguin aplicar les mesures previstes a les diccions a) a h) i j) de 
l’article 58.2 RGPD. 
 
En el present cas, tal com exposava la instructora en la proposta de resolució, escau 
descartar la possibilitat substituir la sanció de multa administrativa per la sanció 
d’amonestació prevista a l’article 58.2.b) RGPD, atès que, per una banda, eren tres els 
formularis que tenien mancances informatives, i; d’altra, que en dos d’ells (els detallats a les 
lletres b/ i c/ dels fets provats) no es proporcionava informació rellevant per garantir l’exercici 
de drets reconeguts a la normativa de protecció de dades personals, com ara, la possibilitat 
de revocar el consentiment i el dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control. 
 
Un cop descartat que procedeixi substituir la sanció de multa administrativa per una 
amonestació,  cal determinar la quantia de la 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 indicava la instructora en 
la proposta de resolució, escau imposar la sanció de 2.000 euros (dos 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 circumstàncies següents: 
 

− La manca d’intencionalitat (art.83.2.b RGPD). 

− La categoria de les dades personals afectades per la infracció – no es té constància que 
afectés a categories especials de dades- (art.83.2.g RGPD). 

− La manca de constància de l’obtenció de beneficis com a conseqüència de la infracció 
(art. 83.2.k RGPD i 76.2.c LOPDGDD). 

− La naturalesa de l’entitat de Fundació privada sense ànim de lucre -art. 3 dels seus 
Estatuts- (art. 83.2.k RGPD i 76.2.c LOPDGDD). 

− La immediata actuació per part de l’entitat per tal de reduir els efectes de la infracció i 
també per d’evitar que en un futur es torni a produir. A aquest efecte, l’entitat ha informat 
que ha proporcionat a les persones afectades un nou formulari per tal que en tinguin ple 
coneixement de tots els extrems que preveu l’article 13 de l’RGPD. Així mateix, l’entitat 
ha aportat a aquesta Autoritat aquests nous formularis adaptats que recullen la totalitat de 
la informació que detalla el mencionat precepte (art. 83.2.c de l’RGPD). 

 
Per que fa a l’anàlisi dels criteris atenuants que s’han relacionat i que es tenen en 
consideració a l’hora de fixar la quantia de les sancions de multa, cal assenyalar que la 
major part d’elles han estat invocades per la Fundació. Per contra, aquesta Autoritat no pot 
tenir en compte altres circumstàncies atenuants invocades per l’entitat:  
 

− El número de persones afectades (15, 32 i 39 persones, respectivament, vinculades amb 
cadascun dels formularis). Al respecte cal dir que, malgrat que el número de persones 
afectades no és massa nombrós, si que tindria prou entitat com per no considerar 
procedent la seva consideració com a atenuant, si bé tampoc es tindrà en compte 
aquesta circumstància com a criteri agreujant. 

− Que les persones afectades no siguin menors d’edat. Al respecte cal dir que aquest 
element, en el cas que ens ocupa, no tindria la suficient entitat com per justificar la seva 
consideració com a criteri atenuant. Al respecte no es pot deixar d’advertir que dos dels 
formularis analitzats només podien ser complimentats per persones majors d’edat (el 
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formulari a/ dels fets provats dirigit a personal docent i el formulari b/ dirigit a persones 
usuàries de la renda garantida).  

− Haver donat resposta a tots els requeriments de l’Autoritat en els terminis previstos. 
Tampoc aquesta circumstància es pot tenir en compte com a criteri atenuant, ja que és 
obligació de les entitats que s’encabeixen dins l’àmbit d’actuació d’aquesta Autoritat 
atendre els seus requeriment i el no fer-ho pot ser constitutiu d’infracció. 

 
En contraposició a les causes atenuants exposades, concorre el següent criteri que opera 
en sentit agreujant, i que s’ha tingut en compte per fixar l’import de la multa. 
 
- La vinculació de l’activitat de la Fundació Oscobe amb la realització de tractaments de 
dades personals (art. 83.2.k de l’RGPD i 76.2.b/ de l’LOPDGDD).  
 
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 també a 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 
provisionalment quantificada. Si hi concorren els dos casos esmentats, la reducció s’aplica 
de forma 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’escrit de 28/03/2022, l’entitat 
imputada va reconèixer la seva responsabilitat. Així mateix, en data 03/06/2022 ha abonat 
de manera avançada la quantitat de 1.200 euros (mil dos-cents 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 efectuats per entitats no incloses a l’article 77.1 de l’LODGDD, 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. En el cas present però, 
d’acord amb la proposta de la instructora, no cal requerir l’adopció de cap mesura correctora 
ja que l’entitat ha dut a terme una modificació dels formularis afectats adaptant-los a la 
normativa. Així mateix, l’entitat també ha posat en coneixement d’aquesta Autoritat que ha 
facilitat la informació completa requerida per l’article 13 de l’RGPD a les persones afectades.   
 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Imposar a la Fundació Privada Obra Social Comunitària Bellvitge la sanció consistent en 
una multa de 2000 euros (dos mil euros), com a responsable d’una infracció prevista a 
l’article 83.4.b) en relació amb l’article 13, 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 6è. 
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2. Declarar que la Fundació Privada Obra Social Comunitària Bellvitge ha fet efectiu el 
pagament avançat de 1.200 euros (mil dos-cents euros), que correspon a l’import de la 
sanció imposada, un cop aplicat el percentatge de deducció del 40% corresponent a les 
reduccions previstes a l’article 85 de la LPAC. 
 
3. Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada Obra Social Comunitària Bellvitge. 
 
4. Ordenar que es publiqui aquesta 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. 
 
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/

