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Data:2210712014
Assumpte; Consulla relativa a I'adequació del Projecte en relació amb la protecció de les

dades de caràcter personal i valoració de les consideracions fetes per la unitat promotora

respecte la protecció de les dades de caràcter personal

1- ObJecte de I'informe valoratiu

L'objecte d'aquest informe és valorar el nou Projecte d'Ordre per la quaf es regula el

Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya i la memòria adjunta, des de la

perspectiva de l'adequació a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de

caràcter personal ia la seva correcta aplicació.

2. Antecedents

Sobre aquest tema hi ha un informe previ (de data 1810712014) en que s'analitzava la versió

anterior del Projecle d'Ordre (V04.03 de 09.07.2014). Aquell informe es va trametre a la

unitat promotora la qual ha incorporat algunes de les recomanacions que es leien en el nou

text del Projecte d'Ordre (V04.007 de 18.07.2014). La no incorporació de la resta de

recomanacions es justifica en la memÒria general que ha elaborat la unital promotora amb

dala 21 de juliol de 2014.

3, Conslderaclons sobre la nova proposta

3.1 El nou redactat del Projecte d'Ordre incorpora alguna de les recomanacions que

s'extreuen de les conclusions de l'anterior informe, de 1B de juliol de 2014, sobre els

aspectes de protecció de les dades de caràcter personal derivats de la creació del

Registre del sector prlblic de la Generalitat de Catalunya ijustifica, en la memòria que

s'adjunta, la no incorporació d'altres adduint l'anterioritat delfitxer ja declarat a la

regulació del Registre i la necessitat de garantir un funcionament adequat en el

tractament informàtic de les dades.

3.2 La nova redacció de la disposició addicional primera del Projecte d'Ordre incorpora,

de manera genèrica, el compromfs amb "l'adequada garantia de confidencialitat i

protecció de les dades de caràcter personal" d'aquelles dades que es trametin per

mitjans alternatius als previstos en el nou sistema informàtic, mentre aquest no és
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operatiu. Aquest redactat es considera adequat a fa recomanac¡ó que es derivava de
la tercera conclusió de l'anterior informe.

3.3 Respecte la necessital de declarar la modifícació del filxer que actualment dóna
cobertura a la recollida i tractament de les dades de caràcter personalque es derivin
de la implementació del Registre (fitxer 17. Sector públic, de l'Ordre ECO|137/2014,
de 22 d'abrìl de regulació de fitxers gue contenen dades de caràcter personal del
Depañament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de
determinats ens gue en depenen o hi estan vinculats),la unitat promotora proposa
I'actualització del fitxer un cop estigui vigent I'Ordre que ha de regular el Registre del
sector Públic de la Generalitat.

En aquest sentit, cal fer referència al Reglament de desplegament de la Llei orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal que diu textualment en el seu
article 52:

"1. La creació, moditicacio o supressió dels fitxers de lilularilal pública només es pot fer per
niljà d'una disposiclö general o acord publîcats en el <Butlletí Olicial de I'Estab o diarioficial
conesponent.
2. En tot cas, la disposició o acord s'ha de dictar i publicar amb caràcter previ a la creació,
modificació o supressió del fìtxer."

l, en el seu article 54, el Reglament assenyala que:

"1. La disposició o acord de creació delfilxer ha de contenir e/s aspecles segú/enfs;
a) La identificació delfilxer o tractament, que ha d'indicar-ne la denominació, així com
la descripció de la finalitaf í usos prevr'slos,
b) L'origen de /es dades, amb indicació del col,lectiu de persones sobre /es quals es
pretón obtenir dades de caràcter perconal o que estiguin obligats a suhministrar-les,
el procediment de recollida de /es dades i Ia seva procedència.
c) L'estruclura bàsica del fitxor, mitjançant Ia descripció detallada de /es dades
identificatives, i si s'esca u, de les dades especialment protegides, així co¡n de /es
resfanfs categories de dades de caràcter personal que hiesfan ,ncloses i elslsfema
de tractament ulilitzat en la seva organitzaciô.
d) Les comunicacions de dades preylsfes, on s'indiquin si sþscâu, e/s desfrnataris o
c ate gories de de stin atari s.

e) Les transferències internacionals de dades previstes a tercers pai'sos, amb
indicació, si s'escau, dels palsos de destl de /es dades.
f) Els òrgans responsables delfitxer.
g) Els serveis o unitats davant els quals es puguin exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel' lació i oposició.
h) El nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat que siguiexigible, d'acord amb elque
estableix el tltol Vlll del present Reglament."
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per tant, el Reglament és clar pel que Ía ala necessitat de que la modificació formal

de la inscripció del fitxer és faci amb caràcter previ a la modificació del mateix, entesa

aquesta modificació com aquella que afect¡qualsevoldels aspectes anteriors. No

obstant això, cal dilucidar si la modificació Ja és efectiva en el moment en que

S'aprova la nOrmativa on es fan constar les dades de caràcter personal que es té

previst recollir o si I'efectivitat d'aquesta modificació té lloc en el moment en que es

recull la primera dada de caràcter personal.

Una interpretació restrictiva ens portaria a considerar que des del mateix moment en

que s'aprova una norma on s'especifiquen les dades gue conformen un determinat

fitxer, la modificació de factoja s'ha produìt i que, per tant, hauria de comptar

prèviament amb I'autorització corresponent.

Una interpretació mês àmplia, consistent amb la demanda de la unitat promotora, és

considerar que I'efectiva modificació del fitxer es produeix en el momenl en que es

produeix la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal, recollida i

tractament que es podrien suspendre, pel que fa a les dades objecte de controvèrsia,

fins el moment que en que es compti amb la corresponent autorització i considerar

que aquesta suspensiÓ constitueix un procediment adequat en el marc de la

protecció de dades de caràcter personal.

per valorar aquesta darrera possibilitat cal tenir en compte que l'article 44 de la Llei

orgànica 15/1999, on es tipifiquen els tipus d'infraccions, determina en el seu apartat

3 que:

"3. Són infraccions greus:

a) Crear fitxers de tìtutaritat pública o iniciar la recollida de dades de caràcter

personal per als mateixos fitxers, sense I'autoritzaciÓ de disposiciÓ general,

pttblicada en elBtttlletí Oficiat de I'Estat o el diari oficialcorresponenl-"

Caldria, per tant, considerar que la mera aprovaciÓ de la normativa que regula el

registre no crea, per se, un nou fitxer amb dades de caràcter personalja que el fitxer

que dóna cobertura a la recollida de determinades dades de caràcter personal

relacionades amb una part de les entitats previstes en el projecte d'Ordre (17' Sector

pltbtic),forma part de I'Ordre ECOfi37l2O14, la qualva ser publicada en el DOGC de

data S de maig de 2014, i que la modificació de la finalitat, usos i origen de les dades

que es deriva de la nova regulació no equival a una creació.

Tanmateix, caldria també garantir que no es produirà la recollida de les dades

caràcter personal no autoritzades en el fitxer actualment inscrit fins que no s'aprovi i

publiqui la corresponent adaptació del fitxer 17. Sector públic a la nova finalität, usos i

origen de les dades. Aquesta adaptació s'haurà de fer efectiva mitjançant la
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modificació de I'actual Ordre que regula els fitxers amb dades de caràcter personal al
Departament d'Economia i Coneixement.

La modificació del fitxer de dades de caràcter personal assenyalat implica la
modíficació parcial de I'Ordre ECO|137l21l4, de 22 d'abril de regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hi estan vinculats
i ha de ser instada per Ia unitat promotora, mitjançant escrit adregat a la Direcció de
Serveis,

4. Conclusions

Per tant, la valoració que es fa del Projecte d'Ordre és que no resulta incompatible amb la
legislació actualen matèria de protecció de dades de caràcter personal, sempre iquan es
tinguin en compte totes les consideracions expressades anteriorment.
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