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Identificació de l’expedient 
 
Resolució del procediment sancionador núm. núm. PS 24/2022, referent al Departament de 
Salut (Residència Assistida per a gent gran Laia González Feixa) 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 14/10/2020 va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra la Residència Assistida per a gent 
gran Laia González Feixa (en endavant, la Residència), amb motiu d’un presumpte 
incompliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Aquest escrit 
fou complimentat per un altre posterior de data 11/11/2020. 
 
En concret, la persona denunciant (que segons manifestava, era treballadora de la 
Residència que depenia del Departament de Treball, Drets Socials i Famílies -en endavant, 
DTSF-) exposava que “para fichar tenemos que poner nuestro nombre completo, DNI, 
teléfono y temperatura en una hoja que se encuentra en conserjería a la vista de cualquier 
persona que entre o salga del centro”. I afegia que el mateix document era utilitzat per totes 
les persones que entraven a l’edifici, fos aquesta treballadora, missatger/a, serveis externs 
(com per exemple, perruqueria, podologia, dentista), familiars), etc. 
 
Per tal d’acreditar la seva denúncia, la persona denunciant aportava diverses fotografies, 
entre elles, les següents: 
 
a) FOTO1: la imatge d’un llistat intitulat “Registre d’Entrades i Sortides a la Residència Feixa 
Llarga”,  que consta de diverses columnes -nom, temperatura, telèfon, DNI, data, hora 
entrada, hora sortida, nom usuari/empresa-. El llistat aportat -que correspon als dies 11 i 12 
d’octubre de 2020-, recull les dades de 13 persones (anonimitzades a la fotografia), que han 
complimentat la major part dels apartats. La columna “nom usuari/empresa” només consta 
complimentat en relació amb dues persones i en ambdós casos l’empresa que consta és 
“INSS”. 
 
b) FOTO2, segons la persona denunciant, mostraria el lloc on es troba ubicat el citat 
registre: un mostrador situat just enfront de l’entrada a la Residència.  
  
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 312/2020), 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. 
 
3. En aquesta fase d’informació, en data 23/11/2020 es va requerir el DTSF perquè informés 
sobre el següent: 
 
- Confirmés si, tal com exposava la persona denunciant, el document que es mostra a la 

FOTO1 ha de ser complimentat per cadascuna de les persones que accedeixen a la 
Residència, amb independència de quin seria el motiu de la seva entrada (prestació 
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serveis com a personal propi de la Residència o serveis externs, missatgeria, familiars, 
etc). 

- Indiqués la base jurídica que empararia el tractament de les dades que s’inclouen en el 
registre. 

- Confirmés que aquest registre es troba en la ubicació que es mostra a la FOTO2 
(antecedent 1r). 

 
4. En data 21/12/2020,  el DTSF va respondre el requeriment esmentat, a través d’un 
informe emès per la Direcció de la Residència, en què exposava el següent:  
 
- Que “aquest document només l’omplen els professionals que presten serveis al centre 

(personal propi i els professionals de les empreses subcontractades com cuina, neteja, 
bugaderia, perruquera, podòloga i personal de manteniment). 
Cap empresa de missatgeria ni proveïdors hi tenen accés (...). Tampoc hi tenen accés les 
famílies donat que des del 13 de març de 2020 no tenen accés al centre per la porta 
principal. L´única excepció són les visites de màxim 1 persona en processos de final de 
vida, que si entren per aquesta porta (...) i signen un document específic independent del 
registre d’entrada”. 

- Que, “és cert que el document es troba a consergeria, i com es pot veure a la dreta de la 
imatge, on es veu la conserge, sota la seva custòdia. Consergeria és un lloc que està 
cobert les 24 h del dia. Abans de la pandèmia aquesta zona era l’accés principal del 
centre. Des del dia 13 de març, aquest accés només és pel personal propi i els 
professionals de les empreses subcontractades com cuina, neteja, bugaderia i personal 
de manteniment”. 

- Que amb motiu de la pandèmia, el centre es va tancar a visites externes el 13/03/2020, i 
que en tot moment es van seguir les normes i instruccions donades pel Departament de 
Salut. Que “només es fa recollida de les dades sense cap tractament de les mateixes, 
fora de la gestió administrativa del centre, tota vegada que la recollida és una acció 
preventiva per tal de disposar de les mateixes en cas de produir-se contagis per COVID-
19 i Salut Pública ens demani dades dels contactes que s’han produït en unes dates 
determinades”. Que en el document “Instruccions per a les residències per a la prevenció 
i protecció de la infecció per la COVID-19” de la Direcció General de l’Autonomia i la 
Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de data 11/03/2020, es 
recull la següent instrucció: «S’ha de fer un control de registre de totes les persones que 
accedeixin al centre amb la finalitat d’actuar més de pressa per fer l’estudi de contactes 
en casos de contagi (amb la informació bàsica següent: nom de la persona, DNI, telèfon, 
dia de la visita i hora d’entrada i sortida)». 

- Que en el document “Pla de Desescalada en centres residencials. Versió 2.0 de maig de 
2020, Departament de Salut”, en l’apartat 1.4, relatiu a la “Detecció precoç de casos”, es 
determina que, “tots els residents i professionals, excepte els que no siguin ja casos 
confirmats o probables de COVID-19, seran objecte de la llista de control (check list) cínic 
i epidemiològic diari. Aquesta llista ha d’incloure, temperatura (...)”. 

- Que en el Pla de contingència de la Residència de 04/08/2020, “elaborat i entregat de 
manera obligatòria al Servei de Salut Pública del territori, i que ha estat valorat pel mateix 
i retornat al Centre com a favorable”, recull al seu apartat 12.1, el següent: “cada dia es 
farà un CONTROL DE TEMPERATURA A TOTA PERSONA QUE ACCEDEIXI A LA 
RESIDÈNCIA (infermeria, auxiliars, personal tècnic, subalterns, aux. de serveis, neteja, 
cuina i altres empreses externes)”. 

- Que “els Serveis territorials de Salut, (Equips d’atenció primària i CATSALUT), els Serveis 
territorials d’Afers Socials i Famílies i el Servei de vigilància epidemiològica del territori,  
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ens sol·licitaven diàriament les dades de personal que en cas de sospita d’un cas o si es 
donava un cas, s’havien i s’han d’enviar immediatament les dades que consten al 
document per tenir localitzats els possibles contactes estrets. Per tal de poder complir 
amb tot, es va crear el document citat amb els apartats que en el mateix consten i que 
són els que ens obliguen a recollir segons documents esmentats en els apartats 
anteriors”. 

- Que, “per tot això exposat, crec que deixar aquest document a consergeria era la forma 
més ràpida i àgil per tenir totes les dades que se’ns requereixen per part de Salut Pública 
i en concret la millor manera per tal que el Servei de Vigilància epidemiològica tingués 
ràpidament el llistat del personal que podria estar en risc, per contactar urgentment amb 
ells i poder prendre mesures preventives per tal d’evitar propagacions de la COVID-19”. 

- Que actualment s’ha recuperat el sistema de fitxatge antic, de manera que ja no es 
registra en cap llistat manual;  i que el control de temperatura es fa en un registre 
específic al que només té accés la persona a qui s’ha encarregat la seva presa. 

 
5. En data 10/01/2022, l’Autoritat va fer un nou requeriment al DTSF per tal que informés si 
es va donar compliment al dret d’informació (art. 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-)  del personal propi del centre i d’aquells professionals que prestaven servei a les 
seves instal·lacions (cuina, neteja, bugaderia, perruqueria, podòloga i personal de 
manteniment), pel que fa a la recollida de les dades referents a la temperatura corporal; i, en 
cas afirmatiu, que l’acredités. 
 
6. En data 25/01/2022, el DTSF va donar resposta a aquest darrer requeriment, en el qual 
manifestava, el següent. 
 
- Que, segons informa la direcció de la Residència, a través del sistema de missatgeria del 

programa de gestió integral de Centre (Resiplus) s’informa a les persones treballadores 
de les diferents normatives, instruccions, mesures i recomanacions establertes, entre 
elles de la necessitat del control de la temperatura corporal en l’accés al lloc de treball. 

- Que s’aporta una fotografia del cartell que es tenia instal·lat a l’accés a les dependències 
(on s’ubicava el registre controvertit) en el que s’informava als treballadors interns i 
externs, dels extrems previstos a la normativa de protecció de dades. 

- Que, la presa i recollida de la temperatura, tant del personal propi com d’empreses 
externes que presten la Residència, estava emparada per l’article 6.1.c) i 9.2.i) del RGPD, 
en connexió amb Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de 
salut pública (art. 1, 2 i 3), la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública (art. 1, 
55.1.j/), la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública (art. 54.1). I també 
s’empararia en el “Decret Llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter 
organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost; i del 
Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, que disposa que s’han de posar a disposició del 
Departament de Salut les dades identificatives i de contacte necessàries del personal 
propi i extern que hi treballa o hi col·labora, per fer la gestió i el seguiment de les proves 
de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes d'informació creats a aquest 
efecte”. 

- Que aquests registres es conservaven un màxim de 15 dies. 
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Junt amb aquest ofici, s’aportaven imatges de la informació que sobre la presa de 
temperatura es proporcionava al personal propi mitjançant el programa de gestió integral del 
centre; i també del cartell informatiu ubicat a l’entrada de les dependències, al costat del 
mostrador on es deixava el registre controvertit. S’observa que en aquest cartell consta la 
informació bàsica que preveu l’article 11 de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LODGDD) i també 
s’indica una adreça electrònica que permetria accedir a informació addicional. 
 
7. En vista que el DTSF havia informat que en el registre controvertit només es recollien les 
dades del personal propi i d’empreses externes que prestaven servei a la Residència, 
contradient així el que la persona denunciant havia manifestat en el seu escrit de denúncia 
(en què afirmava que també es recollien les dades de familiars, missatgers, etc), en data 
25/01/2022 (notificat el mateix dia), es va dirigir un escrit a la persona denunciant per tal que 
aportés alguna prova o element que pogués acreditar les seves manifestacions a aquest 
respecte. 
 
La persona denunciant no va donar resposta a aquesta sol·licitud d’informació. 
 
8. Tot i que en el si d’aquesta informació prèvia el DTSF no va informar expressament 
d’aquesta circumstància, es va constatar que la Direcció General de l’Autonomia Personal i 
la Discapacitat (de la qual depenen les residències), va passar l’11/04/2020 d’estar adscrita 
al DTSF, a ser-ho del Departament de Salut, d’acord amb el previst a l’article 5 del Decret 
Llei 12/2020 de 10 d’abril; situació que es va mantenir fins el 23/06/2021, en què va entrar 
vigor el Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets 
Socials. Així, en el moment en què es van produir els fets objecte de denúncia (octubre 
2020) el responsable del tractament de les dades controvertides era el Departament de 
Salut.  
 
9. A la vista de l’exposat a l’antecedent 8è, mitjançant ofici de 28/03/2022 es va informar al 
Departament de Salut dels fets denunciats, alhora que se li va donar trasllat dels 
requeriments efectuats al DTSF i de les respostes donades pel dit Departament, per tal que, 
en el termini de 10 dies hàbils, exposés allò considerés procedent, en la mesura que, 
segons la normativa citada, en les dates en què es produí el tractament de dades denunciat, 
el Departament de Salut ostentaria la condició de responsable del tractament de les dites 
dades. 
 
El termini concedit es va exhaurir sense que el Departament de Salut donés cap resposta. 
 
10. En data 03/05/2022, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va 
acordar iniciar un procediment sancionador contra el Departament de Salut per una 
presumpta infracció prevista a l’article 83.5.a) en relació amb l’article 5.1.f), 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 en data 
05/05/2022 i es concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions. 
 
11. En el mateix acord d’iniciació es van analitzar breument determinats tractaments que, si 
bé no havien estat expressament denunciats, hi estaven estretament vinculats i que pel seu 
interès mereixen ser analitzats, en concret, la recollida per part de la Residència, en el 
registre controvertit, de les dades referides al personal propi i d’empreses externes que 
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presten serveis en la Residència -nom i cognoms, telèfon, DNI, data, hora entrada, hora 
sortida, nom usuari/empresa-, i en particular la recollida de la temperatura corporal, que és 
una dada de salut prevista com de categoria especial (art. 9 de l’RGPD), tractaments que es 
van considerar respectuosos amb la normativa de protecció de dades. A continuació es 
transcriu allò que es considera més rellevant i que pot tenir un interès doctrinal 
 
“Al respecte, cal dir que en les dates en què es van recollir les dades en el llistat objecte de 
denúncia (octubre de 2020), el tractament de les dades de la temperatura corporal, tant del 
personal propi com d’empreses externes, estava emparat per l’article 6.1.c) i 9.2.i) de 
l’RGPD, en connexió amb Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en 
matèria de salut pública (art. 1, 2 i 3), la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública (art. 
1, 55.1.j/), la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública (art. 54.1); normes totes 
elles invocades pel DTSF en el seu escrit de 25/01/2022. A l’anterior normativa cal afegir 
que la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2 (vigent en la data en què s’hauria produït la recollida de les dades 
que consten a llistat -octubre 2020-) determinava les mesures bàsiques de prevenció, les 
quals s’havien de completar amb plans d'acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del 
Pla d'actuació del PROCICAT (Pla territorial d’emergències de Catalunya) per a 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. 
L’adopció del control de temperatura, en les dates indicades, estava prevista en l’àmbit 
residencial en el Pla sectorial de “Represa de la normalitat en l’àmbit residencial” de juny de 
2020. 
 
D’altra banda, sobre la recollida del nom, cognom i DNI del personal propi, aquesta és una 
informació de la que ja disposava el DTSF (i també el Departament de Salut, de qui haurien 
passat a dependre les residències, com s’ha dit -antecedent 8è-). Pel que fa a la recollida 
d’aquesta mateixa informació del personal d’empreses externes, és clar que el control de la 
temperatura cal vincular-lo a persones concretes, si bé només amb la dada del nom i 
cognoms o DNI, seria suficient. Però el cert és que el DTSF (i el Departament de Salut) ja 
disposaria d’ambdues dades en base la normativa de prevenció de riscos laborals (art. 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats 
empresarials), sens descartar que s’haguessin recavat també aquestes dades en base a la 
normativa de contractació (com ara en base a l’article 76 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic).  
 
Pel que fa a la recollida del telèfon, és una informació que resultava transcendental per tal 
de poder contactar-les ràpidament per la detecció precoç del COVID-19, que és en el 
context i circumstàncies en què es va recollir aquesta dada. 
 
A l’últim, cal evidenciar que, tal i com es recull als antecedents, i en relació amb aquest 
concret tractament, es  va donar compliment a d’altres principis com el d’informació i el de 
limitació del termini de conservació”. 
 
12. 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.  
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El termini s’ha superat amb escreix i no s’han presentat al·legacions.  
 
Fets provats 
 
Al mes d’octubre de 2020, la Residència Assistida per a gent gran Laia González Feixa -
dependent de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, òrgan adscrit en 
aquelles dates al Departament de Salut-, recollia en un llistat intitulat “Registre d’Entrades i 
Sortides a la Residència Feixa Llarga”,  les dades relatives al personal propi i d’empreses 
externes que prestaven servei a la dita Residència (nom i cognom, temperatura corporal, 
telèfon, DNI, data, hora entrada, hora sortida, nom usuari/empresa). Aquest llistat, ubicat en 
el mostrador situat just enfront de l’entrada a la Residència i sota la custòdia del/de la 
conserge, era complimentat per les persones treballadores, de manera que cadascuna 
d’elles podia conèixer les dades de la resta de les persones que allà hi figuraven. 
 
 
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. 
 
2. D’acord amb l’article 64.2.f) de l’LPAC i de conformitat amb el que s’indica a l’acord 
d’iniciació d’aquest procediment, escau dictar aquesta resolució sense una proposta de 
resolució prèvia, atès que l’entitat imputada no ha formulat al·legacions a l’acord d’iniciació. 
Aquest acord contenia un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
 
3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, relatius al principi de 
confidencialitat,  cal acudir a l’article 5 de l’RGPD, que preveu el següent: 
 

“1. Los datos personales serán:  
(…)  
f) 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, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), estableix el següent al seu 
article 5, relatiu al deure de confidencialitat:  
 

“1. Els responsables i encarregats del tractament de dades així com totes les 
persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest estan subjectes al deure 
de confidencialitat a què es refereix l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 
2016/679.   
2. L’obligació general que assenyala l’apartat anterior és complementària dels 
deures de secret professional de conformitat amb la seva normativa 
aplicable (...)”  
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Durant la tramitació d’aquest procediment s’ha acreditat degudament el fet descrit a l’apartat 
de fets provats, que és constitutiu de la infracció prevista a l’article 83.5.a) de l’RGPD, que 
tipifica com a tal la vulneració de “los principios básicos para el tratamiento”, entre els quals 
s’encabeix el principi de confidencialitat. 
 
La conducta que aquí s’aborda s’ha recollit com a infracció molt greu a l’article 72.i) de 
l’LOPDGDD, en la forma següent:  
 

“i) La vulneració del deure de confidencialitat que estableix l’article 5 
d’aquesta Llei orgànica” 

 
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. 
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.” 

 
I l’apartat 3r de l’art. 77 LOPDGDD, estableix que: 
  

“3. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, l’autoritat de protecció 
de dades ha de proposar també la iniciació d’actuacions disciplinàries quan hi 
hagi indicis suficients per fer-ho. En aquest cas, el procediment i les sancions 
que s’han d’aplicar són els que estableix la legislació sobre règim disciplinari o 
sancionador que sigui aplicable” 
 

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 (...)”. 

 
En el cas que ens ocupa no procedeix requerir mesures correctores en tractar-se d’un fet 
puntual ja consumat.  
 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Amonestar el Departament de Salut com a responsable d’una infracció prevista a l’article 
83.5.a) en relació amb l’article 5.1.f), ambdós de l’RGPD. 
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No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat 
amb el que s’ha exposat al fonament de dret 4t. 
 
2. Notificar aquesta resolució al Departament de Salut. 
 
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 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/

