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Identificació de l’expedient 
 
Resolució del procediment sancionador núm. PS 48/2022, referent a l’Ajuntament de 
Terrassa. 
 
 
Antecedents 
 

1. En data 03/03/2021, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 
escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra l’Ajuntament de Terrassa, amb 
motiu d’un presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals. 
Aquesta denúncia fou ampliada per un escrit posterior de data 02/05/2021. 
 
La persona denunciant ((...)) exposava que en el marc d’un procés judicial no consensuat 
per a la guarda i custòdia del seu fill menor, l’Equip d’Assessorament Tècnic de Família (en 
endavant, EATAF) havia emès un informe que, entre d’altres, contenia dades de salut seves 
i del seu fill menor; i, en relació amb aquest informe, es queixava del següent: a) que els 
Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Terrassa (en endavant, SSB), sense comptar amb 
el seu consentiment ni el del seu fill, ni tampoc haver donat compliment al dret d’informació, 
havien tingut accés a aquest informe de l’EATAF i l’havien incorporat a l’expedient que els 
SSB tenien obert en relació amb seu fill menor; i, b) que els SSB havien comunicat part de la 
informació que constava en el citat informe a la Fundació (...) (en endavant, la Fundació), 
sense haver recavat el seu consentiment; comunicació que s’hauria efectuat mitjançant la 
incorporació de la informació controvertida en un informe emès pels SSB amb la finalitat de 
derivar el cas del menor a la citada Fundació per tal que la família rebés recolzament 
psicoterapèutic. 
 
Per tal d’acreditar aquests fets, la persona denunciant aportava diversa documentació, entre 
d’altra: 
 
a) Informe emès pels SSB de “Derivació-Informe social” del cas del fill menor del denunciant 
a la Fundació. En aquest informe, que consta emès el 30/09/2019 (constant l’apartat “data 
d’actualització”, en blanc), figura el següent literal:  
 
“Motiu de la derivació: 
Activació del servei terapèutic pel (nom del menor), per tal d’acompanyar-lo en l’acceptació 
de la realitat conflictiva entre els progenitors. 
De l’informe realitzat per una psicòloga de l’EATAF (servei psicològic del jutjat) se’n desprèn 
el següent (octubre 2019 (...)” [seguidament en el informe, en lletra cursiva, es recull 
informació sobre l’estat psicològic del menor]  
 
b) Document intitulat “Compromís Assistència al Procés psicoterapèutic”, signat pel pare 
(aquí denunciant) i la mare del menor en data 12/12/2019. Mitjançant la signatura d’aquest 
document, els progenitors es comprometen a “la participació en el procés psicosocial del 
quan són beneficiaris” i a una “participació continuada i activa en les sessions”. 
 
c) Document emès pels SSB que certifica que “en relació amb la psicoteràpia que el (nom 
del menor) està rebent de l’entitat Fundació (...)”, la primera sessió va tenir lloc el 
03/11/2020. 
 



 

2/13 

 

d) Altra documentació de la qual es desprèn que l’informe de l’EATAF s’hauria incorporat a 
les actuacions judicials el 08/10/2019 i comunicat a les parts l’11/10/2019. 
  
2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 93/2021), d’acord amb el que 
preveu l’article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i l’article 55.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara 
endavant, LPAC), per determinar si els fets eren susceptibles de motivar la incoació d’un 
procediment sancionador. 
 
3. En aquesta fase d’informació, en dates 23/04/2021 i 28/05/2021 es va requerir l’entitat 
denunciada perquè informés sobre diverses qüestions relatives als fets objecte de denúncia. 
 
4. En dates 06/05/2021 i 09/06/2021, l’Ajuntament va respondre els requeriments 
d’informació, exposant el següent: 
 
- Que aquesta família és usuària dels SSB des del 2012. Que en (...) la parella posa en 

coneixement del SSB que se separen, observant a partir d’aquell moment que “el menor 
està en el centre de les disputes de manera continuada i creixent” motiu pel qual “es 
demana assessorament a l’equip especialitzat en atenció a la infància (EAIA)”. Que “al 
gener de 2019, d’acord amb la valoració del cas que va fer la Direcció General 
d’assistència a la infància i a l’adolescència (DGAIA), que considera el cas del fill der sr. 
(...) en situació de risc lleu, amb motiu sobretot de la instrumentalització del fill enmig del 
conflicte dels pares, es trasllada la responsabilitat de l’expedient als serveis socials 
municipals, de conformitat amb l’article 101” de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA). Que “Per tant, els serveis socials 
de l'ajuntament de Terrassa, estant obligats i alhora legitimats per al tractament de la 
informació de que disposa per altres d'administracions, en coordinació amb les mateixes i 
la pròpia elaborada o facilitada pels titulars”. 

- Que l’EAFAF contacta amb els SSB durant el mesos d’agost-setembre de 2019 per 
“recavar informació sobre la família, d’acord amb les obligacions d’informació entre 
administracions i coordinació establertes en l’article 24, 101 i següents de la Llei 
14/2010”. Que “en coordinació amb l’EATAF es considera necessari un recurs terapèutic 
per al menor”, motiu pel qual des dels SSB s’”inicia la preparació d’un possible recurs 
terapèutic”. 

- Que ambdós progenitors van posar en coneixement dels SSB que l’EATAF, en el si del 
procediment judicial, havia elaborat un informe. Que “les conclusions de l’informe de 
l’EATAF, manifestades pels progenitors en relació amb la necessitat d’un recurs 
terapèutic pel al seu fill, reforcen la necessitat i la possibilitat de gestionar un recurs 
terapèutic per al seu fill menor de forma gratuïta, preferentment, situant-lo en la llista 
d’espera” motiu pel qual era necessari que els SSB comptessin amb aquest informe que, 
finalment, fou aportat per la mare en data 28/11/2019. 

- Que “la petició d'un recurs terapèutic gratuït a l'Ajuntament de Terrassa s'efectua per 
ambdós pares tal i com aconsellaven les conclusions del EATAF i, donat que l'Ajuntament 
de Terrassa no disposa de psicòlegs especialitzats en teràpies amb menors, presta 
aquest servei a través de l'acord que manté amb l'entitat (...), que alhora l'Ajuntament 
subvenciona”. 

- Que l’Ajuntament no ha subscrit amb la Fundació “un contracte d’encarregat de 
tractament (...) sinó un projecte de servei per part de la Fundació (...) per a realitzar per 
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compte de l’Ajuntament  (...) el servei d’acompanyament psicosocial per a famílies amb 
necessitats especials”. 

- Que ambdós progenitors van signar el 12/12/2019 el consentiment per iniciar a la  
Fundació el “tractament terapèutic gratuït” del seu fill menor. 

- Que “per poder prestar aquest servei per compte de l'Ajuntament de Terrassa, es faciliten 
a l'entitat (...), les dades necessàries per portar-lo a terme, tal com recull l'anomenat 
informe de derivació, on els professionals recullen i faciliten aquelles dades de tota la 
unitat familiar, no únicament del pare ni del menor, que consideren que puguin ser 
necessàries perquè aquesta entitat porti a terme l’encàrrec de proporcionar una teràpia al 
fill del senyor (...), sense la qual es impossible iniciar cap tipus de teràpia amb un menor 
del que es desconegui tot tipus d'informació i que, ambdós pares estan conformes en què 
la teràpia la porti a terme aquesta entitat i així ho manifesten per escrit”. 

- Que degut a la pandèmia,  la primera sessió del menor en el recurs terapèutic es va 
endarrerir fins al novembre de 2020. Que “la dinàmica d’interferències es traslladen 
també en aquest espai psicoterapèutic i, finalment, el Sr. (...) manifesta que interromp el 
tractament”, motiu pel qual el pla de treball del SSB per donar estabilitat al menor es veu 
novament interromput.  

 
L’entitat denunciada adjuntava documentació diversa, entre d’altra “les bases específiques 
que van regir l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i 
serveis per a l’any 2019 i 2020, en el marc de la relació de la Fundació en el període en què 
es va derivar el cas del fill del denunciant”, així com els anuncis de la publicació de les 
subvencions atorgades per l’Ajuntament de Terrassa vinculades a les dites bases, en què hi 
figura la Fundació com una de les entitats beneficiàries per prestar el servei 
“d’acompanyament psicosocial per a famílies amb necessitats específiques”. 
 
5. En data 23/05/2022, també en el si d’aquesta fase d’informació prèvia, l’Ajuntament va 
aportar diversa documentació complementària de la que es desprendria que l’informe de 
l’EATAF, emès a l’octubre de 2019, recomanava que de forma urgent els SSB posessin en 
marxa un recurs terapèutic “donat el malestar emocional del menor”. 
 
6. En dates 19/06/2022 i 08/07/2022 la persona denunciant va aportar informació i 
documentació addicional.   
 
7. En data 28/07/2022, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 
iniciar un procediment sancionador contra l’Ajuntament de Terrassa per una presumpta 
infracció prevista a l’article 83.4.a) en relació amb l’article 28 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 
29/07/2022. 
 
8. L’acord d’iniciació explicitava els motius pels quals no es va efectuar cap imputació 
respecte d’altres fets denunciats. A continuació s’hi fa referència en el que es considera més 
rellevant i que pot tenir un interès doctrinal. Respecte d’això, a l’apartat de fets denunciats 
no imputats de l’acord d’iniciació s’exposava el següent: 
 
“Pel que fa a la recollida i tractament de l’informe emès per l’EATAF per part dels SSB. 
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Com s’ha exposat als antecedents, la persona denunciant es queixava de que els SSB 
haguessin recavat l’informe que l’EATAF havia emès en el si d’un procediment judicial per la 
guarda i custòdia del seu fill menor, sense comptar amb el seu consentiment, tenint en 
compte, a més, que en aquest informe es recollirien dades de salut, tant seves com de seu 
fill menor.  
 
Qualsevol tractament de dades personals ha de donar compliment al principi de licitud (art. 
5.1.a) RGPD). Segons l’article 6.1 de l’RGPD:  
 

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:  
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos;  
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales;  
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento;  
d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o 
de otra persona física;  
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento;  
(…).”  

 
Pel que fa al tractament de dades de salut cal tenir en compte també l’article 9 de l’RGPD, 
que estableix la prohibició general del tractament de dades personals de diverses 
categories, entre d’altres, de les dades relatives a la salut (apartat 1). L’apartat 2 del mateix 
article 9 disposa que aquesta prohibició general no serà d’aplicació quan concorri una de les 
circumstàncies següents:  
 

“a) el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos 
datos personales con uno o más de los fines especificados, (...); 
(...)  
h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, 
evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, 
prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de 
los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato 
con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el apartado 3;  
(…)”  
 

Segons l’article 9, apartat 3, de l’RGPD:  
 

“Los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los 
fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado 
por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales 
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competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de 
secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o 
de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.”  

 
En relació amb això, cal tenir en compte l’article 8 de l’LOPDGDD, segons el qual la norma 
que habiliti el tractament fonamentat en el compliment d’una obligació legal exigible al 
responsable (art. 6.1.c/ RGPD), o el tractament fonamentat en el compliment d’una missió 
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics (art. 6.1.e/ RGPD), haurà de ser 
una norma amb rang de llei.  
 
Així mateix, l’article 9 de l’LOPDGDD, disposa que:  
 

“1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de 
evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no 
bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad 
principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación 
sexual, creencias u origen racial o étnico.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos 
al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda.  
 
2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán 
estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer 
requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.  
En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito 
de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de 
asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato 
de seguro del que el afectado sea parte.”  
 

El consentiment explícit de les persones afectades podria ser una base jurídica suficient per 
al tractament de l’informe de l’EATAF per part del SSB. En el cas concret que ens ocupa, 
però, l’Ajuntament no disposava del consentiment explícit de l’aquí denunciant per tractar les 
seves dades (consentiment explícit que seria l’exigible en el supòsit que l’informe inclogués 
dades relatives a la salut del denunciant, cosa que no resulta inversemblant, però que no 
s’ha acreditat en no disposar aquesta Autoritat de l’informe), motiu pel qual cal analitzar si 
concorre en aquest cas una altra base jurídica de les previstes en els articles 6 i 9 (en el cas 
que s’haguessin tractat dades de salut) de l’RGPD, que legitimi el tractament de les dades 
contingudes en l’informe de l’EATAF per part dels SSB. Doncs bé, ja s’avança aquí que a 
manca del consentiment explícit, el tractament denunciat disposava de base jurídica. 
 
Cal partir del fet que els SSB gestionaven un expedient relatiu a un menor d’edat (el fill del 
denunciant) en situació de risc. En aquestes circumstàncies, la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, 
de serveis socials (LSS), preveu l’actuació de les administracions públiques competents en 
situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social per a  la infància i l’adolescència (articles 7 
i 11).  
 
L’article 15.1 de l’LSS determina que el sistema públic de serveis socials s’estructura en 
serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. Els serveis socials bàsics 
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s'organitzen territorialment i inclouen, entre d’altres, els “equips bàsics” (EBAS) i els serveis 
d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (art. 16.2 LSS).  
Pel que fa a les àrees bàsiques de serveis socials, l’article 34 de l’LSS determina:  
 

“1. Les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció 
social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics.  
2. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de 
vint mil habitants, prenent com a base el municipi.  
3. L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de 
vint mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens 
associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.  
4. Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea 
bàsica de serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats 
socials.” 

 
Per tant, els municipis amb població de més de vint mil habitants -com seria el cas de 
Terrassa-, tenen competències en matèria de serveis socials en base al que disposa la LSS 
i la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d’11 d’octubre). Segons l’article 5.1 del 
Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària: 
 

 “Els serveis socials d’atenció primària de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials 
de Responsabilitat Pública es presten en l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. 
L’ABSS és la unitat territorial elemental de programació, prestació i gestió dels 
serveis socials.”  
 

L’annex 1 del mateix Decret 27/2003, disposa el següent, en relació amb els  
serveis bàsics d’atenció social primària:  
 

“Definició: conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, realitzades 
mitjançant el respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones i/o famílies.  
Objectius: garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les 
persones i/o famílies.  
Funcions:  
Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.  
Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de 
l’àrea territorial corresponent.  
Informació, valoració, orientació i assessorament.  
Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o 
famílies.  
Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.  
Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva 
intervenció.  
Treball social comunitari.  
Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció 
especialitzada o altres xarxes assistencials.  
Destinataris: totes les persones i/o famílies que viuen o es troben a les 
respectives àrees territorials i especialment aquelles persones i/o famílies 
amb dificultats de desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia 
personal”. 
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Atès que la prestació de serveis socials engloba diverses actuacions en matèria de protecció 
de menors, cal referir-se també a l’LDOIA, en concret, en relació amb la gestió de les 
situacions de risc dels menors, situació en la que, com s’ha dit, es trobava el fill menor de la 
persona denunciant. 
 
L’article 99 de l’LDOIA estableix que l’Administració local ha d’intervenir si detecta una 
situació de risc i adoptar les mesures adequades per a actuar contra aquesta situació, de 
conformitat amb la corresponent normativa. L’article 103 de la mateixa norma preveu la 
intervenció dels serveis socials bàsics i especialitzats en relació amb les diverses situacions 
de risc que es poden donar (article 102.2 LDOIA), en els següents termes: “1. Els serveis 
socials bàsics han de valorar l'existència d'una situació de risc i promoure, si escau, les 
mesures i els recursos d'atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la 
situació de risc cercant la col·laboració dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la 
guarda”. I l’article 5 de la mateixa norma determina que  “1. L'interès superior de l'infant o 
l'adolescent ha d'ésser el principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques. (...) 
3. L'interès superior de l'infant o l'adolescent ha d'ésser també el principi inspirador de totes 
les decisions i actuacions que el concerneixen adoptades i dutes a terme pels progenitors, 
pels titulars de la tutela o de la guarda, per les institucions públiques o privades 
encarregades de protegir-lo i d'assistir-lo o per l'autoritat judicial o administrativa. (...)”. 
 
Aquest principi jurídic específic, que regeix en matèria de protecció dels infants i 
adolescents, consisteix en la necessitat d’atendre i prioritzar un interès superior, com és el 
benestar de l’infant o l’adolescent. Aquest benestar, en el cas que ens ocupa, es tradueix en 
la necessitat, detectada per l’EATAF i pels mateixos SSB, que el menor i els seus 
progenitors acudissin a un servei d’atenció psicoterapèutica amb la major celeritat. I per tal 
de justificar aquesta urgència amb la consegüent posició privilegiada en llista d’espera, era 
necessari comptar amb aquest informe de l’EATAF, que es pronunciava en aquest sentit.  
 
Convé aquí invocar també el recent Decret 63/2022, de 5 d'abril, dels drets i deures dels 
infants i els adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de 
protecció a la infància i l'adolescència, que no era vigent en el moment en què van ocorre els 
fets denunciats, però que resulta d’interès ja que desenvolupa l’LDOIA i detalla algunes de 
les actuacions que poden dur a terme les administracions competents en infància i 
adolescència, i pel que aquí interessa, els SSB. 

  
“Avaluació i informes tècnics 
Article 42 
Avaluació 
42.1 Els òrgans competents recullen les dades necessàries per avaluar 
la situació de l'infant o adolescent i acordar la mesura més adequada, i 
fan ús dels mitjans d'avaluació i de prova que siguin vàlids tècnicament i 
jurídicament. 
42.2 L'avaluació de la situació de l'infant o adolescent en els 
procediments de protecció s'ha de centrar en les situacions de risc i 
desemparament que descriu la llei, i ser complementada pel sistema 
d'indicadors que regula l'article 46 d'aquest Decret. Els òrgans competents no 
poden avaluar fets irrellevants o innecessaris per conèixer la situació de 
l'infant o adolescent i del seu nucli familiar. 
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Article 43 
Mitjans d'avaluació 
Els òrgans competents poden recollir informació sobre la situació de l'infant o 
adolescent i del seu nucli familiar fent ús dels mitjans d'avaluació següents: 
a) Entrevistes i exploracions directes als infants o adolescents i al seu nucli 
familiar. Aquestes entrevistes tenen un caràcter molt personal i es fan en 
condicions de privacitat i confidencialitat. 
b) Documentació aportada per les persones interessades i per terceres 
persones o institucions, i, si escau, la que estigui disponible en l'expedient 
únic de l'infant o adolescent. 
c) Visites d'observació en l'entorn més directe i proper a l'infant o adolescent i 
al seu nucli familiar. 
d) Recollida d'informes escolars, educatius, pedagògics, mèdics, socials, 
econòmics, laborals, policials, penals i tota la documentació rellevant per 
resoldre el cas. 
e) Exploracions fetes per altres serveis i altres mitjans que es considerin 
adients, tenint en compte les circumstàncies concretes de cada cas. 
(...) 
 
Article 57 
Intervenció dels serveis socials bàsics en les situacions de risc 
57.1 La primera intervenció en situacions de risc, greu o no, és responsabilitat 
del servei bàsic d'atenció social competent per raó del territori. 
57.2 La intervenció dels serveis socials bàsics consisteix en l'atenció, la 
valoració, la proposta i l'aplicació de mesures d'atenció social i 
educativa i a fer-ne el seguiment i l'avaluació. 
57.3 L'actuació dels serveis socials bàsics s'articula per mitjà d'un pla 
d'intervenció individual, familiar o convivencial, d'acord amb el que preveuen 
la legislació de serveis socials i la legislació en matèria d'infància i 
adolescència. L'òrgan administratiu competent hi assigna un o una 
professional de referència, en el marc de les funcions que atribueix la 
legislació de serveis socials.  
 
Article 58 
Pla d'intervenció 
58.1 L'equip professional recull les dades necessàries, estableix els 
indicadors i factors que hi concorren i valora la situació de risc, d'acord amb 
els criteris de valoració que preveu la legislació d'infància i adolescència. 
58.2 Un cop feta la valoració, l'equip proposa alguna o algunes de les 
mesures d'atenció social i educativa que preveu l'article 104 de la Llei 
14/2010, del 27 de maig (...)”. 

 
En aquest punt, no resulta sobrer dir que, tot i que els SSB van obtenir l’informe de l’EATAF 
perquè la mare del menor els hi va facilitar al mes de novembre de 2019, el cert és que 
l’haurien pogut aconseguir a través de l’EATAF. En aquest sentit cal citar l’article 24 de 
l’LDOIA:  
 

“Actuació de les administracions públiques: 
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1. Les actuacions dutes a terme per les administracions públiques amb relació 
als infants i als adolescents han de respectar els principis bàsics establerts 
per aquesta llei i fomentar la tolerància, la solidaritat, el respecte, la igualtat, la 
responsabilitat i, en general, tots els valors democràtics. 
 
2. Les administracions implicades han de col·laborar i actuar 
coordinadament. Especialment en matèria de protecció dels infants i els 
adolescents, els serveis públics estan obligats a facilitar la informació 
requerida pel departament competent en matèria de protecció dels infants i 
els adolescents a fi de valorar quina és la situació de l'infant o l'adolescent, i a 
portar a terme les actuacions de col·laboració necessàries per a protegir-los. 
Les dades que es poden cedir entre administracions sense 
consentiment de la persona afectada són les econòmiques, laborals, 
socials, educatives, de salut, policials i penals dels menors i de llurs 
progenitors, tutors o guardadors”. 

 
I per acabar, cal mencionar la disposició addicional cinquena de l’LSS i l’article 101.4 de 
l’LDOIA, en connexió amb l’exigència establerta a l’article 9.3 de l’RGPD, pel que fa al deure 
de confidencialitat que ateny als professionals de serveis socials: 
 
Per tot l’exposat, el tractament de l’informe de l’EATAF per part dels SSB es considera lícit 
en base als articles 6.1.e) i 9.2.h) de l’RGPD, en relació amb el marc normatiu aplicable 
(LSS i LDOIA), vistes les circumstàncies del cas i la situació de risc en què es trobava el 
menor. 
 
Pel que fa al tractament per part dels SSB de l’informe de l’EATAF sense donar compliment 
al dret d’informació. 
 
L’article 14 de l’RGPD exigeix al responsable del tractament que doni compliment al dret 
d’informació quan les dades no s’han obtingut directament de la persona interessada, com 
seria el cas que aquí ens ocupa. El mateix precepte, però, relaciona determinats supòsits en 
què aquest deure d’informació no és exigible, en concret, i pel que aquí interessa, preveu 
aquesta excepció quan l’obtenció de la informació estigui expressament establerta pel Dret 
de la Unió o dels Estats membres.  
 
Tal és el cas que aquí ens ocupa, en el que, com s’ha vist, la recollida i tractament de dades 
referents als infants i als seus progenitors està expressament prevista per la normativa (LSS 
i LDOIA), motiu pel qual l’Ajuntament no havia d’informar a l’aquí denunciant de la recollida i 
tractament d’aquest informe. Una altra cosa és que, en exercici del dret d’accés, la persona 
afectada pugui conèixer la informació que sobre ella tracta el responsable del tractament -en 
aquest cas l’Ajuntament-, quin és l’origen de la informació i a qui es va comunicar, entre 
d’altres extrems que preveu l’article 15 de l’RGPD, dret que, segons consta a les actuacions, 
va exercir l’aquí denunciant davant l’Ajuntament.  
 
Pel que fa a la comunicació de dades a la Fundació (...). 
 
La persona denunciant es queixava de que l’Ajuntament hagués comunicat les seves dades 
i les del seu fill a la Fundació (...). 
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Tal com s’ha indicat als antecedents, la citada Fundació prestava per compte de 
l’Ajuntament el servei d’acompanyament psicosocial per a famílies amb necessitats 
específiques (antecedent 4t). És per això que el traspàs d’informació entre l’Ajuntament i la 
Fundació no constitueix una comunicació de dades d’acord amb el que preveu l’article 4 
(apartats 9 i 10) de l’RGPD, en connexió amb l’article 33 de l’LOPD (“l’accés per part d’un 
encarregat a les dades personals que siguin necessàries per a la prestació d’un servei no es 
considera una comunicació de dades (...)”. 
 
Qüestió diferent és que aquest traspàs de dades havia de tenir la cobertura d’un contracte 
d’encarregat del tractament, formalitat que l’Ajuntament no havia complert en aquest cas i 
que és objecte d’imputació en aquest procediment.    
 
De conformitat amb el que s’ha exposat i atès que no ha resultat acreditada durant la 
present informació prèvia l’existència d’indicis racionals que permetin considerar que els fets 
analitzats en aquest apartat puguin ser constitutius d’alguna de les infraccions previstes a la 
normativa sobre protecció de dades, procedeix acordar el seu arxiu”. 
 
9. 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. 
 
10. En data 02/08/2022, l’entitat imputada va presentar un escrit en què reconeixia la seva 
responsabilitat en els fets imputats, alhora que informava que des del 2020 la Fundació no 
presta per compte de l’Ajuntament els serveis del que porten causa el present procediment 
sancionador. 
 
 
Fets provats 
 
L’Ajuntament de Terrassa va encarregar els anys 2019 i 2020 a la Fundació (...) -mitjançant 
l’atorgament de sengles subvencions-, la prestació del servei d’acompanyament psicosocial 
per a famílies amb necessitats específiques. Per a dur a terme tal prestació l’Ajuntament va 
facilitar a la Fundació (...) les dades de les persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics a 
qui havia de prestar el citat servei per compte de l’Ajuntament (entre elles, les dades de 
l’aquí denunciant i del seu fill menor). Durant la prestació del servei la Fundació també 
recollia directament les dades que li proporcionaven les persones beneficiàries del dit servei 
terapèutic. Aquest tractament de dades dut a terme per la Fundació (...) per encàrrec de 
l’Ajuntament, es va dur a terme sense haver subscrit el corresponent contracte d’encarregat 
del tractament, d’acord amb el previst a l’article 28 de l’RGPD.  
  
 
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. D’acord amb l’article 85.1 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 ha reconegut la seva responsabilitat i això 
implica la terminació del procediment. 
 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, cal acudir als apartats 3 i 9 de 
l’article 28 de l’RGPD, que preveuen el següent: 
 

“3. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto 
jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que 
vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la 
duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos 
personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del 
responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el 
encargado: 
a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones 
documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de 
datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que 
esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al 
responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal 
Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público; 
b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una 
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria; 
c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32; 
d) respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 para recurrir a 
otro encargado del tratamiento; 
e) asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a 
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea 
posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las 
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los 
interesados establecidos en el capítulo III; 
f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 32 a 36, teniendo en cuenta la naturaleza del 
tratamiento y la información a disposición del encargado; 
g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos 
personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y 
suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de 
los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros; 
h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado 
por dicho responsable. 
En relación con lo dispuesto en la letra h) del párrafo primero, el encargado 
informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción 
infringe el presente Reglamento u otras disposiciones en materia de 
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros.  



 

12/13 

 

(...) 
9.El contrato u otro acto jurídico a que se refieren los apartados 3 y 4 constará 
por escrito, inclusive en formato electrónico.” 

 
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 83.4.a) de l’RGPD, que 
tipifica com a tal 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 28 RGPD. 
 
La conducta que aquí s’aborda s’ha recollit com a infracció greu a l’article 73.k) de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals (en endavant, LOPDGDD), en la forma següent:  
 

“k) Encarregar el tractament de dades a un tercer sense la formalització 
prèvia d’un contracte o un altre acte jurídic escrit amb el contingut que exigeix 
l’article 28.3 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. 
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”. 

 
L’Ajuntament de Terrassa ha informat que l’encàrrec amb la Fundació del que porta causa 
aquest procediment va finalitzar al 2020, per la qual cosa no es considera necessari requerir 
l’Ajuntament la formalització d’un contracte d’encarregat d’acord amb el que preveu l’article 
28 de l’RGPD. Ara bé, tenint en compte que en el marc de la realització d’aquest encàrrec 
va facilitar a la citada Fundació dades relatives a les persones usuàries dels SSB, es 
requereix l’Ajuntament perquè al més aviat possible, i en tot cas en el termini màxim de 15 
dies a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, acrediti que la 
Fundació ha suprimit o retornat a l’Ajuntament totes les dades personals tractades en el si 
d’aquest encàrrec, de conformitat amb el que estableix l’article 28.3.g) de l’RGPD. En cas 
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que la Fundació conservi aquestes dades en virtut de la figura del bloqueig (articles 21 i 33.4 
de l’LOPDGDD), l’Ajuntament haurà d’acreditar que aquestes es troben bloquejades. 
 
Un cop s’hagi adoptat la mesura correctora descrita, en el termini assenyalat, cal que en els 
10 dies següents l’Ajuntament n’informi l’Autoritat, sense perjudici de la facultat d’inspecció 
d’aquesta Autoritat per fer les verificacions corresponents. 
 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Amonestar l’Ajuntament de Terrassa com a responsable d’una infracció prevista a l’article 
83.4.a) en relació amb l’article 28, ambdós de l’RGPD. 
 
2. Requerir l’Ajuntament de Terrassa perquè adopti la mesura correctora assenyalada al 
fonament de dret 4t en el termini indicat, i acrediti davant d’aquesta Autoritat les actuacions 
dutes a terme per complir-la. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Terrassa. 
 
4. Comunicar la resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu l’article 
77.5 de l’LOPDGDD. 
 

5. 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/

