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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment de tutela de drets núm. PT 57/2020, instat contra l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya. 

 

Antecedents  

 

1.- En data 02/12/2020, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, un 

escrit del senyor (...)(en endavant, la persona reclamant), pel qual formulava una 

reclamació contra l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant, ISPC) per la 

presumpta desatenció del dret de supressió i, en el seu defecte, del dret d’oposició, en 

relació amb les dades corresponents al Curs de Formació Bàsica Policial dels anys (...) i 

(...), que havia exercit prèviament en data 11/08/2020 davant l’ISPC. La persona 

reclamant aportava diversa documentació relativa a l’exercici d’aquests drets. 

 

2.- En data 10/12/2020, es va donar trasllat de la reclamació a l’ISPC per tal que en el 

termini de 15 dies formulés les al·legacions que estimés pertinents. 

 

3.- En data 24/12/2020, l’ISPC va formular al·legacions mitjançant un escrit en el qual 

exposava, entre d’altres, el següent: 

 

− Que en data 11/08/2020, la persona reclamant mitjançant el seu representant, va 

sol·licitar la supressió de les dades personals de l’interessat o en el seu cas l’exercici 

del dret d’oposició i bloqueig en relació amb les dades corresponents al curs de 

formació bàsica policial dels anys (...) i (...). 

− Que, en data 23/12/2020, l’ISPC va desestimar la sol·licitud de supressió, d’acord 

amb l’article 17.3.d) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

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

l’RGPD), atès que va considerar que el tractament de dades personals de la persona 

interessada era necessari per a finalitats d’arxiu en interès públic, d’acord amb l’article 

32 del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de règim 

interior de l’ISPC, el qual prescriu el contingut de l’expedient individual de l’alumne. 

− Que “L’expedient de l’alumne/a és de conservació permanent d’acord amb les taules 

d’avaluació documental aprovades per la Direcció general d’Arxius de la Generalitat 

de Catalunya”. 

− Que l’ISPC “ha previst mesures tècniques i organitzatives per garantir el principi de 

minimització de les dades personals i s’han realitzat les gestions perquè les dades 

personals del sistema d’informació i registre de la gestió acadèmica evitin al màxim el 

tractament de les dades de l’interessat”. 

− Que “L’escrit desestimatori de la sol·licitud es va trametre a la persona interessada a 

l’adreça indicada a efectes de notificació”.  

 

L’ISPC aportava diversa documentació. 
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4.- En data 18/01/2021, l’Autoritat va requerir a l’ISCP que concretés les taules d’accés i 

avaluació documental (en endavant, TAAD) on es preveia la conservació permanent de 

l’expedient dels alumnes de l’ISPC. 

 

5.- Per mitjà d’escrit de data 01/02/2021, l’ISPC va donar resposta a aquesta Autoritat 

manifestant, bàsicament, el següent: 

 

− Que “la sèrie documental corresponent a l’expedient acadèmic de l’alumnat de 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya encara no ha estat avaluada per la 

Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental i no forma part de cap Taula 

d’accés i d’avaluació documental (TAAD)”. 

− Que “actualment estan avaluades les sèries dels expedients acadèmics dels 

estudiants de les universitats (TAAD 412) que són de conservació permanent i la sèrie 

del procés de selecció dels empleats públics (TAAD 16) que són de conservació 

permanent amb tria. Ambdues sèries documentals podrien ser equivalents a 

l’expedient d’alumne/a de l’ISPC”. 

− Que “l’article 9 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, es 

prohibeix l’eliminació de cap document si no se segueix la normativa i el procediment 

establert per via reglamentària i aquesta previsió es desenvolupa mitjançant el Decret 

13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, on es determina 

que no es poden eliminar els documents mentre no hi hagi una taula que resolgui la 

seva eliminació d’acord amb el procediment d’avaluació documental previst en 

l’esmentada norma”. 

 

Acompanyant l’anterior escrit, l’ISPC aportava diversa documentació, entre la qual la 

resolució de 23/12/2020 de la sol·licitud de supressió de les dades personals. En aquell 

escrit, l’ISPC indicava que “L’argument jurídic emprat (art.17.a) del Reglament) no és 

aplicable al cas d’acord amb l’excepció prevista al mateix article 17, apartat 3, lletra d, 

atès que és necessari el tractament de les seves dades amb finalitats d’arxiu. La finalitat 

d’arxiu en interès públic es justifica per l’article 32 del Decret 95/2010, de 20 de juliol, de 

Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el qual 

prescriu el contingut de l’expedient individual de l’alumne. L’expedient de l’alumne/a és de 

conservació permanent d’acord amb les taules d’avaluació documental aprovades per la 

Direcció general d’Arxius de la Generalitat de Catalunya”. I afegia l’ISPC que “L’article 

89.1 del Reglament regula el tractament amb finalitats d’arxiu en interès públic, i estableix 

que el tractament amb finalitats d’arxiu en interès públic estarà subjecte a les garanties 

adequades, les quals suposaran que s’apliquin mesures tècniques i organitzatives per 

respectar el respecte al principi de minimització de les dades personals. En aquest sentit, 

li fem avinent que s’han realitzat gestions en l’aplicació informàtica o sistema d’informació i 

registre de la gestió acadèmica per evitar al màxim el tractament de les dades de 

l’interessat i en general minimitzar-ne el tractament”. 

 

Fonaments de Dret 
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1.- És competent per resoldre aquest procediment la directora de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, d’acord amb els articles 5.b) i 8.2.b) de la Llei 32/2010, de l'1 

d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

2.- L’article 17 de l’RGPD regula el dret de supressió en els següents termes: 

 

“1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 

responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le 

conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos 

personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para 

los que fueron recogidos o tratados de otro modo; 

b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de 

conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, 

letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico; 

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 

1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el 

interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2; 

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una 

obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros que se aplique al responsable del tratamiento; 

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de 

servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, 

apartado 1. (…). 

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario 

(…) 

d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 

histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, 

en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer 

imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho 

tratamiento. (...)” 

 

Per la seva banda, l’article 15 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), determina el 

següent, també en relació amb el dret de supressió: 

 

“1. El dret de supressió s’ha d’exercir d’acord amb el que estableix l’article 

17 del Reglament (UE) 2016/679. 

2. Quan la supressió derivi de l’exercici del dret d’oposició d’acord amb 

l’article 21.2 del Reglament (UE) 2016/679, el responsable pot conservar 

les dades identificatives de l’afectat necessàries amb la finalitat d’impedir 

tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe.” 

 

En relació als drets contemplats als articles 15 a 22 de l’RGPD, els apartats 3 a 5 de 

l’article 12 de l’RGPD, estableixen el següent: 
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“3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información 

relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los 

artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la 

recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses 

en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de 

solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas 

prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, 

indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la 

solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios 

electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se 

facilite de otro modo. 

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del 

interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de 

la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la 

posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y 

ejercitar acciones judiciales. 

5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda 

comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 

a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean 

manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su 

carácter repetitivo, el responsable podrá: 

a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos 

afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la 

actuación solicitada, o 

b) negarse a actuar respeto de la solicitud. 

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter 

manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud. 

(…)” 

 

En relació amb l’anterior, l’article 16.1 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, referent a la tutela dels drets previstos per la normativa sobre 

protecció de dades personals, disposa el següent: 

 

“1. Les persones interessades a les quals es denegui, en part o totalment, 

l’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició, o 

que puguin entendre desestimada llur sol·licitud pel fet de no haver estat 

resolta dins el termini establert, poden presentar una reclamació davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.” 

 

3.- Exposat el marc normatiu aplicable, a continuació escau analitzar si l’ISPC ha resolt i 

notificat, dins del termini previst per la normativa aplicable, la resposta a la petició 

formulada per la persona reclamant, ja que el motiu de queixa de la persona reclamant 

que inicià el present procediment de tutela de dret fou no haver obtingut resposta dins del 

termini previst a l’efecte. 
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D’acord amb l’article 12.3 de l’RGPD, l’ISPC havia de resoldre i notificar la petició 

d’exercici del dret sol·licitat en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de 

recepció de la sol·licitud, que va tenir lloc en data 11/08/2020. En relació amb la qüestió 

del termini, cal tenir en compte que de conformitat amb l’article 21.3 b) de la LPAC i 

l’article 41.7 de la 7 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya (en endavant, LRJPCat), d’una banda, el 

còmput del termini màxim en procediments iniciats a instància de part (com és el cas) 

s’inicia des de la data en què la sol·licitud va tenir entrada en el registre de l’òrgan 

competent per a la seva tramitació. I d’altra banda, que el termini màxim ho és per 

resoldre i notificar (article 21 de la LPAC), de manera que abans de finalitzar aquest 

termini s’haurà d’haver notificat la resolució, o si més no haver-se produït l’intent de 

notificació degudament acreditat (art. 40.4 LPAC). 

 

Doncs bé, en el present cas l’ISPC no va resoldre la sol·licitud presentada en data 

11/08/2020 fins el 24/12/2020, és a dir, més enllà del termini previst a l’efecte. 

 

4.- Una vegada assentat l’anterior, escau analitzar el fons de la reclamació, és a dir, si 

d’acord amb els preceptes transcrits al fonament de dret 2n, procedeix en aquest cas la 

supressió de les dades en els termes que sol·licità la persona reclamant.  

 

Cal tenir en compte que el dret de supressió regulat a l’article 17 de l’RGPD és un dret 

personalíssim i constitueix una de les facultats essencials que integren el dret fonamental 

a la protecció de dades personals. No obstant això, aquest dret condiciona el seu exercici 

a la concurrència d’un dels supòsits previstos al seu apartat 1r, i sempre que no es doni 

alguna de les excepcions assenyalades a l’apartat 3r d’aquest mateix article.  

 

La persona reclamant demanava la supressió de les seves dades relatives al curs de 

formació bàsica policial dels anys (...) i (...), perquè considerava que “les dades recollides 

han perdut la seva finalitat per les que varen ser recollides i/o sense que existeixi cap 

motiu legítim per al seu tractament un cop he finalitzat la realització dels cursos de 

formació bàsica de policia en el que varen ser recollides”, és a dir, la persona reclamant 

invocava la circumstància prevista a l’article 17.1.a) de l’RGPD, per a exercir el dret de 

supressió. 

 

Per la seva banda, l’ISPC justifica la seva negativa a suprimir les dades de la persona 

reclamant en base a l’excepció prevista al mateix article 17, apartat 3, lletra d, en 

considerar que és necessari el seu tractament amb finalitats d’arxiu en interès públic. 

 

En aquest punt, escau acudir a l’article 9 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i 

gestió de documents, el qual estableix que “Un cop concloses les fases activa i 

semiactiva, s’ha d’aplicar a tots els documents públics la normativa d’avaluació, sobre la 

base de la qual se’n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o 

jurídic, o bé l’eliminació. Cap document públic no pot ésser eliminat si no se segueixen la 

normativa i el procediment establerts per via reglamentària.” 
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Al seu torn, l’article 8 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de 

documents estableix els dos procediments pels quals es pot efectuar l’avaluació dels 

documents, que determinarà la conservació o no del mateixos: 

 

“L’avaluació de documents es fa pels procediments següents: 

a) Mitjançant resolució de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 

Documental, dictada a sol·licitud de la persona o entitat interessada i aplicable 

exclusivament al supòsit que n’és objecte. 

b) Mitjançant l’aprovació pel conseller o consellera competent en matèria de 

cultura de taules d’avaluació i accés documental.” 

 

Pel que fa a l’article 10 del Decret esmentat, disposa que: 

 

“1. Les taules d'avaluació i accés documental s'apliquen a la documentació 

pública i determinen, per a cada sèrie documental, el termini de conservació i 

els criteris sobre l'aplicació de la normativa que regeix l'accés als documents.” 

 

En compliment del previst a l’apartat b) de l’article 8 d’aquest Decret, el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya ha dictat nombroses ordres d’aprovació de les 

TAAD, d’acord amb la proposta de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de 

Documentació.  

 

Nogensmenys, l’ISPC ha admès que encara no s’ha avaluat la sèrie documental 

corresponent als expedients acadèmics de l’alumnat de l’ISPC, però considera que 

podrien ser aplicades per analogia la TAAD “Expedients acadèmics d’estudiants” (codi 

412), i la TAAD “Selecció dels empleats públics” (codi 16). 

 

La primera de les anteriors (la TAAD amb codi 412), que preveu la conservació 

permanent dels expedients acadèmics, afecta a un àmbit (ensenyament universitari) 

diferent de l’aquí analitzat, motiu pel qual no pot ser d’aplicació analògica al cas que ens 

ocupa. Mentre que la TAAD “Selecció dels empleats públics” (codi 16), podria ser 

aplicable per analogia tenint en compte que el curs de formació bàsica policial té caràcter 

selectiu per a l'accés als cossos de policia de Catalunya. En aquesta darrera TAAD es 

contempla la “conservació permanent de les actes i els acords del tribunal qualificador, 

les llistes definitives d’admesos, el model de proves i les resolucions” i l’eliminació “total de 

la resta de documentació.” 

 

En la resolució que l’ISPC dictà en data 23/12/2020, com ja s’ha dit, es denegava la 

supressió de les dades de la persona interessada per considerar que el seu tractament 

era necessari per a finalitats d’arxiu en interès públic, i això d’acord amb l’article 32 del 

Decret 95/2010, que regula el contingut de l’expedient individual de l’alumne, i disposa 

que el conforma la documentació següent:  

 

“a) la fitxa de l'alumne/a, 

b) el full individual de qualificacions, 

c) els informes mèdics que l'afectin, 
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d) les anotacions sobre sancions disciplinàries, 

e) qualsevol altra informació que l'Institut consideri d'interès.” 

 

Així doncs, atenent a l’establert a la TAAD 16, només s’hauria de conservar 

permanentment el full individual de qualificacions de la persona reclamant (art. 32.2.b 

Decret 95/2010), en el benentès que podria equiparar-se a les “actes i els acords del 

tribunal qualificador, les llistes definitives d’admesos, el model de proves i les resolucions”.  

 

Ara bé, tenint en compte que no s’ha elaborat una TAAD específica sobre la sèrie 

documental corresponent a l’expedient acadèmic de l’alumnat de l’ISPC, no es pot 

descartar que també sigui necessari conservar, amb finalitats d’arxiu en interès públic, 

altra documentació que integra l’expedient de l’alumne de l’ISPC. 

 

En particular, pot resultar necessari conservar informació rellevant que pugui constar a la 

fitxa de l’alumne (art. 32.2.a Decret 95/2010) i als informes mèdics (art. 32.2.c Decret 

95/2010) si l’aspirant (la persona reclamant) va accedir finalment a un cos policial 

(circumstància que es desconeix) en la mesura que poden resultar transcendents des del 

punt de vista de la funció que desenvoluparia. 

 

Així doncs, pel que fa a la documentació o informació ressenyada fins aquí, no es 

considera procedent la seva supressió per considerar que el seu tractament és necessari 

amb fins d’arxiu en interès públic, de conformitat amb l’article 17.3.d) de l’RGPD. 

 

Per contra, no es considera aplicable el deure de conservació amb fins d’arxiu en interès 

públic respecte la resta d’informació o documentació no mencionada anteriorment, que 

integra l’expedient de l’alumnat de l’ISPC vinculat als cursos de formació bàsica policial en 

què participà la persona reclamant (edicions (...) i (...)), com ara la informació no rellevant 

de la fitxa de l’alumne (art. 32.2.a Decret 95/2010), els informes mèdics de la persona 

reclamant si no va accedir a un cos policial (art. 32.2.c Decret 95/2010), les anotacions 

sobre sancions disciplinàries (art. 32.2.d Decret 95/2020) i “qualsevol altra informació que 

l'Institut consideri d'interès” que pugui figurar en l’expedient de la persona reclamant (art. 

32.2.e Decret 95/2020), si aquest interès no està degudament justificat en finalitats 

d’arxiu en interès públic. 

 

És per això que correspon estimar la petició de supressió pel que fa a aquesta altra 

informació, sens perjudici que resulti d’aplicació l’obligació de bloqueig establerta a 

l’article 32 de l’LOPDGDD (obligació que en aparença seria aplicable a la informació 

vinculada al curs de formació bàsica policial (...)). Al seu ton, l’ISPC també podria 

conservar la informació respecte la qual s’estima el dret de supressió, si ho fa de forma 

anonimitzada. 

 

5.- Al marge de l’anterior, la persona reclamant també exercia amb caràcter subsidiari el 

dret d’oposició. Tot i que ja s’ha abordat la pretensió principal de supressió de les dades 

vinculades als cursos de formació bàsica policial dels anys (...) i (...), res impedeix 

pronunciar-se sobre la pretensió subsidiària d’oposició al tractament. 
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Amb caràcter previ, escau ressaltar que en l’escrit d’exercici del dret, la persona 

reclamant s’oposava en termes generals al tractament de les seves dades, però no 

especificava a quin tractament es referia. No obstant això, del contingut de la seva 

reclamació s’infereix que s’oposaria al tractament consistent en la conservació de les 

seves dades personals vinculades als cursos de formació bàsica policial dels anys (...) i 

(...). 

 

L’article 21.1 de l’RGPD, referent al dret d’oposició, disposa que: 

 

“1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 

motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que 

le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el 

artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la 

base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar 

los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el 

tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades 

del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones.” 

 

En aquells supòsit en què el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió en 

interès públic (art. 6.1.e RGPD), com ho és l’arxiu en interès públic, l’article 21.1 de 

l’RGPD requereix que la persona reclamant invoqui un motiu relacionat amb la seva 

situació particular. 

 

Doncs bé, malgrat que la persona aquí reclamant quan va exercir el dret davant l’ISPC no 

va posar de relleu cap situació particular que justifiqués l’oposició al tractament de les 

seves dades (la conservació), l’entitat reclamada sí que ha invocat com a motiu legítim 

imperiós el tractament de les dades vinculades als cursos de formació bàsica policial dels 

anys (...) i (...) amb finalitats d’arxiu en interès públic. Aquest motiu invocat per l’ISPC ha 

de prevaldre a l’oposició de la persona reclamant no fonamentada en cap situació 

particular, en allò referent a la informació o documentació que, de conformitat al que s’ha 

exposat en el fonament de dret anterior, ha de ser conservada amb fins d’arxiu en interès 

públic. 

 

Així doncs, l’oposició a la conservació de la dita informació portaria a la mateixa conclusió 

a la que s’ha arribat en el fonament de dret anterior respecte l’exercici del dret de 

supressió. 

 

6.- De conformitat amb allò establert als articles 16.3 de la Llei 32/2010 i 119 del RLOPD, 

en els casos d’estimació de la reclamació de tutela de drets, s’ha de requerir al 

responsable del fitxer per tal que en el termini de 10 dies faci efectiu l’exercici del dret. 

D’acord amb això, procedeix requerir l’entitat reclamada per tal que en el termini de 10 

dies comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la present resolució, procedeixi a 

la supressió de les dades de la persona reclamant vinculades als cursos de formació 

bàsica policial (edicions (...) i (...)), respecte la qual no sigui exigible la seva conservació 
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amb fins d’arxiu en interès públic tal com s’ha exposat en fonament de dret 4t, sens 

perjudici del seu bloqueig o anonimització. 

 

Un cop s’hagi fet efectiu el dret de supressió en els termes exposats i es notifiqui a la 

persona reclamant, en el mateix termini de 10 dies l’entitat reclamada haurà de donar-ne 

compte a l’Autoritat. 

 

Per tot això, resolc: 

 

1.- Estimar la reclamació de tutela formulada pel senyor (...)contra l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya, en allò referent a la supressió de les seves dades respecte les quals 

no sigui exigible la conservació amb fins d’arxiu en interès públic de conformitat amb 

l’establert al fonament de dret 4t. 

 

2.- Requerir l’ISPC per tal que en el termini de 10 dies comptadors a partir de l’endemà de 

la notificació d’aquesta resolució faci efectiu el dret de supressió exercit per la persona 

reclamant, en la forma assenyalada al fonament de dret 6è. Un cop s’hagi fet efectiu el 

dret de supressió, en el mateix termini de 10 dies l’entitat reclamada haurà de donar-ne 

compte a l’Autoritat. 

 

3.- Notificar aquesta resolució a l’ISPC i a la persona reclamant. 

 

4.- Ordenar la publicació de la Resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.cat), de 

conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 26.2 

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

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

Protecció de Dades, les parts interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, 

recurs de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en 

el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que 

preveu l’article 123 i següents de la Llei 39/2015 o bé interposar directament recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el 

termini de dos mesos a comptar 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. 

 

Igualment, les parts interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

La directora, 

 


