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RE80LUCIÓ del procediment sancionador núm. 4/2010 referent a la Direcció General de la
Policia

Antecedents

Primer.- El dia 14/05/2009 va tenir entrada a l'Agencia Catalana de Protecció de Dades un escrit
de denúncia contra la Dir€cció General de la Policia per un presumpte incompliment de la Llei
Organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal (en
endavant, LOPD).

En la denúncia s'exposava que en les dates 30/04/09, 04/05/09 i 05/05/09 s'havien publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant, DOGC), respectivament, les
Resolucions IRP/1154/2009, IRP/1178/2009 i IRP/1202/2009 d'atorgament de medalles d'or amb
distintiu vermell del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, cópia de les quals
s'acompanyava, i es remarcava que en aquestes resolucions s'havien inclós dades de caracter
personal referides a la salut deis agents del cos als quals s'atorgava aquesta medalla.

8egon.- L'Agencia va obrir la informació previa núm. 52/2009, d'acord amb el que preveu I'article
7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
ambits de competencia de la Generalitat (Decret 278/1993), en relació amb I'article 17 de la Llei
5/2002, de 19 d'abril, de I'Agencia Catalana de Protecció de Dades, per tal de comprovar la
realitat deis fets i obtenir més informació sobre les circumstancies deis fets i els subjectes
responsables.

En el decurs d'aquesta informació previa, en data 25/06/09 es va requerir al Departament
d'lnterior, Relacions Institucionals i Participació per tal que informés sobre la normativa
reguladora del sistema de notificació i/o publicitat de les resolucions d'atorgament de medalles
als membres del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (en endavant, cos
policial), així com deis motius pels quals les resolucions objecte de denúncia, en les quals
s'identifiquen les persones interessades amb nom i cognoms, es van publicar al DOGC amb una
menció expressa a la situació d'incapacitat i altres circumstancies relatives a aquesta situació.

Mitjan<;ant escrit de data 14/07/09, rebut a I'Agencia el 21/07/09, el Departament d'lnterior,
Relacions Institucionals, i Participació va informar sobre diversos aspectes referents a la
publicació de la concessió de les medalles esmentades i va formular les consideracions que va
estimar pertinents. En concret, va manifestar que totes les medalles del cos policial, ates que es
tracta d'una distinció policial, han estat sempre objecte de publicació des de I'aprovació del
Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació deis uniformes reglamentaris, els distintius, les
salutacions i la identificació del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (en
endavant, Decret 184/1995). Així mateix, exposava:

Que fins ara les medalles havien estat atorgades simplement amb caracter distintiu, que
les medalles d'or amb distintiu vermell ara comporten, a més, una remuneració
económica que té caracter continuat en el temps; que, en tenir un abast económic,
I'atorgament de remuneracions associades a medalles s'inscriu en el marc de I'activitat de
foment de I'Administració Pública, entre la que s'inclou la concessió de subvencions, ajuts
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i imports economics sense contraprestació;i que tota subvenció d'import superior a 3.000
euros ha d'ésser objecte de publicació.
Que I'atorgament d'aquestes medalles és un imperatiu del marc normatiu policial en
materia de distincións i que, a més, va ser assumit en un Acord entre l'Administració i les
organitzacions sindicals. .

Que aquestes medalles, ates el seu caracter remunerat, van específicament i
necessariament lIigades i associades a una situació d'incapacitat; que la declaració
d'incapacitat és el suposit de fet determinant de I'atorgament de la medalla remunerada;
que es fa una referencia generica a la situació administrativa d'incapacitat, sense indicar
el tipus d'incapacitat ni el tipus de lesions ni les malalties que afecten els beneficiaris,
Que s'ha tramitat previament un expedient de verificació i comprovació administrativa, a
instancies de la unitat directiva proposant, per tal de verificar I'existencia de la resolució
de declaració d'incapacitat permanent, fet causant i determinant de I'atorgament de la
medalla; i que en aquest procés no s'ha efectuat cap cessió de dades.
Que no s'han cedit dades a terceres persones ni s'han publicat dades mediques, només
la declaració de I'INSS de la incapacitat com a fet determinant de la situació
administrativa corresponent.
Que les medalles atorgades també van ser notificades personalment, i que no s'ha rebut
cap aHegació al respecte,
Que es valorara la no inclusió d'alguna dada personal concreta en el futur, tot ¡que
caldria relacionar la identitat de la persona beneficiaria amb la situació d'incapacitat
permanent.

Tercer. -En data 28/01/2010 la directora de l'Agencia Catalana de Protecció de Oades va acordar
la iniciació del procediment sancionador núm. 4/2010, i va nomenar instructora a la funcionaria
senyoraGloriaFreixaVilardell,qui va acceptar el carrec i va incorporaral present procediment
les actuacionsrealitzadesdurantla fase d'informacióprevianúm,25/2009,mitjan<;:antProvisióde
la mateixadata.

Quart.- En data 29/01/2010 la instructora va elaborar el Plec de carrecs, en el qual s'imputava
que la publicació al OOGC de les Resolucions IRP/1154/2009, IRP/1178/2009 i IRP/1202/2009
d'atorgament de medalles d'or amb distintiu vermell del cos policial amb els noms i cognoms de
les persones distingides amb aquesta medalla, així com amb la dada de salut referent a la seva
situació d'incapacitat permanent total, podria vulnerar els articles 11 i 7.3 de la LOPO i, per tant,
aquests fets podrien ser constitutius de la infracció prevista a I'article 44.4 b) de la LOPO, el qual
preveu com a infracció molt greu: "La comunicació o la cessió de les dades de caracter
personal, I/evat deIs casos en que estigui permes".

Cinque.- La Oirecció General de la Policia (OGP) va formular aHegacions al Plec de carrecs
mitjan<;:antescrit de data 1/03/2010,el qual va tenir entrada en el registre de l'Agenciael dia
08/03/2010, soHicitant el sobrese'iment de I'expedient sancionador o, en el seu defecte, que els
fets fossin tipificatscom a constitutiusde la falta greu previstaa I'article 44.3.d) de la LOPO,
senseproposarla practicade cap prova.

Sise.- L'entitat denunciant, manifestant que actuava "en representació deIs funcionaris
perjudicats", va formular al'legacions al Plec de carrecs mitjan<;:antescrit de data 17/02/2010, el
qual va tenir entrada en el registre de l'Agencia el dia 18/02/2010, sol'licitant que s'imposessin
tres infraccions molt greus, sense proposar la practica de cap prova.

r
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Sete.- Mitjanc;antResolució de data 29/06/2010 la directora d'aquesta Agencia Catalana de
Protecció de Dades va nomenar instructora del present procediment sancionador a la funcionaria
d'aquesta Agencia Catalana de Protecció de Dades, la senyora Elena Rubio Rivas, en substitució
de la senyora Glória Freixa Vilardel!.

Vuite.-En data 9/07/10 la instructora d'aquest procediment va formular Proposta de resolució per
la qual proposava que la Directora de I'Agencia Catalana de Protecció de Dades declarés que la
Direcció General de la Policia havia incorregut en una infracció molt greu prevista a
I'article 44.4. b) en relació amb I'article 11 i I'article 7.3, tots ells de la LOPD.En aquesta proposta
s'analitzaven les aHegacions presentades davant el plec de carrecs tant per la persona
denunciant com per la DGP.Aixímateix,la instructoradel procediment proposava requerir a la
DGP, com a responsable del fitxer,per tal que en el termini maxim d'un mes adoptés les mesures
necessaries per limitar I'accés al contingut íntegre de les Resolucions IRP/1154/2009,
IRP/1178/2009 i IRP/1202/2009 publicades al DOGC, en alió referent a les dades de salut
relatives a la situació d'incapacitat permanent total deis agents distingits.

Aquesta Proposta de resolució, que va ser notificada a la Direcció General de la Policia i a la
persona denunciant els díes 9/07/10 i 12/07/10, respectivament, els concedia un termini de deu
dies, comptadors a partir de I'endema de la data de notificació, per tal que formulessin les
al'legacions que estimessin convenients. La Direcció General de la Policia ha efectuat
al'legacions mitjanc;ant escrit de 19/07/2010 (amb data de registre d'entrada a I'Agencia de
21/7/10), les quals s'analitzen en el fonament jurídic Segon d'aquesta Resolució. Pel que fa a
I'entitat denunciant, no ha formulat aHegacions en aquest tramit d'audiencia.

Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment es consideren acreditats els
fets que seguidament es detallen com a fets provats.

Fets Provats

Primer.- La publicació en el DOGC núm. 5370 de data 30/04/09, el DOGC núm. 5371 de data
4/05/09, ¡el DOGC núm. 5372 de data 5/05/09, de les Resolucions IRP/1154/2009, IRP/1178/2009
i IRP/1202/2009 d'atorgament de medalles d'or amb distintiu vermell del Cos de la Policia de la
Generalitat-Mossos d'Esquadra, respectivament, amb motiu d'incapacitat permanent total
derivada d'accident de trebal!. .

Segon.- A I'índex deis diaris esmentats hi figura com a títol de les resolucions assenyalades
"1RP/xxx/2009,de 2 d'abril, d'atorgament de la medalla d'or amb distintiuvermell concedida amb
motiu d'incapacitat permanent total derivada d'accident de treball al senyor xxxx", la qual cosa
permet accedir a la informació relativa a la situació Q'incapacitat permanent total deis agents
distingits -identificats amb el seu nom i cognoms- sense necessitat d'accedir al contingut de
cada Resolució.

Pel que fa al contingut de les resolucions publicades íntegrament, s'hi inclouen diverses dades
personals deis agents distingits amb les medalles, en concret, les següents: dades identificatives
consistents en el nom i cognoms; dades referides al ñí6fiu d'atorgament de la medalla, consistent
en la situació d'incapacitat permanent total derivada d'accident de treball, concretanient, i a
banda de I'expressió del motiu de concessió: la data de la Resolució de I'INSS per la qual es
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declara I'agent en situació d'incapacitat permanent total derivada d'accident de treball, la data
en que aquesta Resolució produeix els seu s efectes, la data de la Resolució del director general
de la Policia on es proposa I'atorgament de la medalla d'or amb distintiu vermell, i la declaració
que en la data de la Resolució d'atorgament de la medalla continuava en la mateixa situació
d'incapacitat; i finalment també dades sobre la determinació de la remuneració econ6mica
associada a la medalla, en concret: la quantitat assignada, la indicació que aquesta es percebra
mentre es mantingui la situació d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i fins al"-

compliment de I'edat de jUbilació foryosa, i la data en que el reconeixement d'aquest dret
econ6mic produeix els seu s efectes.

Tercer.- Les dades personals de les' persones distingides amb aquesta medalla que s'han
esmentat en el fet provat Segon es van publicar als núm. de DOGC esmentats sense el
consentiment previ i exprés d'aquestes persones.

Quart.- La Direcció General de la Policía és 1'6rgan responsable del Fitxer "Registre de gestió de
personal de la Direcció General de la Policia", que va ser creat mitjanyant l'Ordre IRP/435/2009,
de 2 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caracter personal
gestionats pel Departament d'lnterior, Relacions Institucionals i Participació.

Fonaments de Dret

Primer.- És d'aplicació al present procediment el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació als ambits de competencia de la Generalitat,
d'acord amb I'article 17 de la Llei5/2002, de 19 d'abril, de I'Agencia Catalana de Protecció de
Dades i el TitolVIIde la LOPD. D'acord amb I'article 5 de la Llei5/2002, de 19/04, de l'Agencia
Catalana de Protecció de Dades, i I'article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual
s'aprova I'Estatut de I'Agencia Catalana de Protecció de Dades, correspon a la directora
d'aquesta Agencia dictar la resolució del procediment sancionador.

Segon.- En aquest epigraf s'analitzaran les aHegacions a la Proposta de Resolució formulades
per la Direcció General de la Policia mitjanyant escrit de data 19/07/2010.

La DGP formula tres al'legacions: nul.litat de les actuacions derivada d'haver donat la
consideració de part interessada a I'entitat denunciant; inexistencia de dades de salut; i
vulneració del principi de tipicitat. En base a aquestes aHegacions, sol'licita la nul'litat de les
actuacions o el sobrese'iment de I'expedient o, subsidiariament, que es declari que la infracCió
comesa és de caracter greu i no molt greu.

2.1. Sobre la nuHitat de les actuacions derivada de la consideració que la persona denunciant
esta mancada d'interes legitim.

La DGP considera que la persona denunciant, l'Associació per a la Integració Laboral-Mossos
d'Esquadra amb Oiscapacitat (AIL-MED),no es pot considerar part interessada, ja que aquesta .

entitat ha actuat com a mera vigilant de la legalitat, quan la consideració de persona interessada
requereix un "interes legítim i directe", que la jurisprudencia ha definit com aquell que, de
prosperar, atorga al sol'licitant una utilitat, ja sigui per rebre un benefici o per deixar de suportar
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una carrega. Per aixo, sosté la DGP, no s'ajusta a dret la notificació a AIL-MEDde les actuacions
administratives del present expedient ni tampoc els tramits d'aHegacions la qual se li han
atorgat,tramitacióirregularque hade comportarla nuHitatde les actuacionsefectuades.

En relació amb aquesta aHegació, cal assenyalar, sens perjudici del que es dira a continuació,
que la consideració de I'entitat denunciant com a part interessada en el present procediment i la
consegüent participació d'aquesta entitat en els tramits successius, en cap cas no podria ser un
motiu de nuHitat del present procediment sancionador, ja que per al negat suposit que s'hagués
produ'it aquesta irregularitat, tal circumstancia no encaixaria en cap deis suposits legals de
nul.litat de pie dret previstos a I'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), ni en
particular en el previst a I'article 62.1.e) LRJPAC, extrem que es corrobora pel fet que la DGP ha
invocat la nuHitat sense concretar quina de les causes taxades del precepte esmentat seria
d'aplicació. Es limita a concloure que "la tramitació del present procediment sancionador ha estat
irregular i ha de comportar la nul'/itat de les actuacions efectuades" , quan és ben sabut que les
simples irregularitats formals en cap cas no arriben a produir la nuHitat de pie dret.

Tampoc no estaríem davant d'un cas d'anul.labilitat, ja que tractant-se d'un aspecte clarament
formal o procedimental, I'article 63.2 de la LRJPAC prescriu que només determina l'anul'labilitat
quan I'acte no té els requisits formals indispensables per a aconseguir el seu fi, o dóna lIoc a
indefensió de les persones interessades. Des d'aquesta perspectiva, és evident que no estem en
cap d'aquests suposits, ja que la DGP ha pogut desplegar la seva defensa durant el present
procediment, amb totes les garanties.

En efecte, el present procediments'ha desenvolupat d'acord amb els principis informadors
previstos al títollX de la LRJPAC i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als ambits de competencia de la Generalitat (d'aplicació al cas present
ex art. 17 de la Llei 5/2002). Pel que fa als tramits administratius referits per la DGP, els articles
10.3 i 14.1 del Decret 278/1993 preveuen, respectivament, la notificació als interessats de I'acord
d'inici i el plec de carrecs, així com de la proposta de resolució.

Dit aixo, pel que fa a la consideració de I'entitat denunciant com a persona interessada en el
present procediment sancionador, cal tenir present que I'article 31 LRJPAC reconeix com a
interessats en el procediment sancionador les persones que s'hagin vist afectad es en els seus
drets o en el seu interes legítim -sense necessitat que sigui directe- per a la resolució final. En
aquest punt s'ha de tenir ben present que en I'escrit de denúncia inicial, I'entitat AIL-MED
manifestava actuar "en representació deIs associats i concretament denunciants següents", i tot
seguit concretava la identitat deis tres funcionaris afectats per les resolucions que s'han detallat
als fets provats. I el mateix es pot dir de I'escrit d'aHegacions presentat per aquesta entitat
davant I'acord d'inici i plec de carrecs, en el qual el president de I'entitat manifesta actuar "en
representació deIs funcionaris perjudicats".

Aixídoncs, i deixant de banda que per formular denúncia no es requereix la concurrencia d'un
dret subjectiu o interes legítim ja que ho pot dur a terme qualsevol persona, el cas és que en el
present cas s'hauria d'entendre que tant la denúncia com I'escrit d'al'legacions al plec de
carrecs provenia deis tres funcionaris afectats per sengles resolucions que havien estat objecte
de publicació, si bé actuaven voluntariament per mitja d'un representant. A aquest respecte, cal
tenir en compte que de conformitat amb el regim configurat per I'article 32 de la LRJPAC, per als
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tramits abans esmentats la representació es presumeix.Altracosa seria que contra la present
resolució I'entitatdenunciant interposés recurs de reposició, ja que en tal cas sí seria exigible
I'acreditacióde la representació (art.32.3 LRJPAC).

Amb el que s'ha exposat fins aquí es justifica la improcedencia d'aquesta primera al'legació de la
DGP. No obstant aixó, no és sobrer afegir el següent. En relació amb I'interes legítim d'una
associació per actuar en un procediment administratiu, pot resultar aplicable el criteri...

jurisprudencial relatiu a la legitimació d'una associació per a interposar un recurs contenciós-
administratiu recollit, entre d'altres, a la Sentencia del Tribunal Suprem, Sala 3a, de 25 de
setembre 2000, dictada en el recurs núm. 7249/94 (FDTercer):

"Elartículo 7.3 LOPJ, que entronca con la interpretación extensiva, acorde con el artículo 24. 1
CE, que efectúa lajurisprudencia de esta Sala de los artículos 28. 1.a)y 32 (de la LJCA de 1956),
reconoce la legitimación para la defensa de intereses colectivos e, incluso, difusos a las
asociaciones constituidas con tal fin. Así, debe reconocerse que las personas jurídicas de base
asociativa y representativa pueden ejercitar acciones encaminadas a hacer valer
jurisdiccionalmente los intereses legítimos que se asumen como objetivo en su actividad".

Particularment, en el cas d'AIL-MEDel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Iiva reconeixer
(Interlocutória de 14/01/2010 ditada en el recurs contenciós administratiu núm. 2189/2008,
Secció 4a) legitimació activa en relació amb la impugnació d'un Acord de 22/4/2008 signat a la
Mesa de negociació formada pel Departament d'lnterior de la Generalitat de Catalunya i les
organitzacions sindicals més representatives deis membres del Cos de Mossos d'Esquadra. En
dita Interlocutória s'assenyala el següent (FD Únic):

"(...) En lo que se refiere a la falta de legitimación activa, ex arto 19.1.b) LJCA EOL 1998/44323, a
tenor de sus Estatutos asociativos, se forma por funcionarios del Cuerpo de Mossos d'Esquadra,
con una discapacidad o no, para defender a todos aquellos que forman parte de la Asociación.
(...) Poniendo en relación la transcrita jurisprudencia, con las finalidades asociativas resultantes
de sus Estatutos asociativos, se constata que entre el contenido de la disposición general
impugnada y el círculo de intereses que la Asociación recurrente tiene previsto estatutariamente
defender, existe una indudable conexidad que dota a aquélla de legitimación activa en este
proceso. 11

En definitiva, en el cas present clarament que AIL-MED ha actuat en tot moment en representació
de tres deis seus associats, en concret per defensar el seu dret fonamental a la protecció de
dades de caracter personal que consideraven vulnerat per la publicació al DOGC de les seves
dades personals relatives a la situació d'incapacitat permanent derivada d'acte de servei o
d'accident de treball, finalitat aquesta que esta clarament connectada amb els interessos que
persegueix aquesta Associació. .
Tot I'anterior porta a desestimar, per les raons que s'han exposat, la petició de nuHitat de les
actuacions practicades en aquest procediment sancionador.

2.2. Sobre la inexistencia de dades de salut.

La DGP persisteix en la consideració que la dada relativa a la incapacitat permanent total deis
mossos distingits no es pot considerar una dada de salut, i com a fonament d'aquesta al'legació
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addueix que I'article 5.1.g del RLOPD no es refereix a aquesta dada, sinó al percentatge de
discapacitat; que el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) no associa la incapacitat permanent total a un
determinat grau de disminució; que la DGP ha actuat amb la voluntat de dignificar la funció
policial; i finalment addueix que es va limitar a publicar la informació a que fa referencia I'article 3
de l'Ordre IRP/22/2009, de 29 de gener.

En relació amb el contingut de I'article 5.1.g) del RLOPD, en el fonament de dret 2.2. de la
Proposta de resolució ja es donava resposta a aquesta aHegació assenyalant que, tot i que dit
article es refereix al percentatge de discapacitat i no al grau d'incapacitat , la declaració
d'incapacitat permanent total cal considerar-la igualment una dada de salut, ja que el tipus
d'incapacitat indirectament ofereix informació sobre el percentatge de discapacitat. Així, per
exemple, en el cas de la incapacitat permanent parcial per a la professió habitual, I'article 137.3
de la LGSS estableix que és aquella que, sense arribar al grau de total, ocasioni al treballador
una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a dita professió, sense impedir-
li la realització de les tasques fonamentals de la mateixa. En el cas de la incapacitat permanent
total, que és el grau d'incapacitat deis mossos distingits que va ser objecte de publicació al
DOGC, I'article 137.4 de la LGSS indica que s'entendra per incapacitat permanent total per a la
professió habitual la que inhabiliti al treballador per a la realització de totes o de les tasques
fonamentals de dita professió, sempre que pugui dedicar-se'n a una altra. Tot i que no indica un
percentatge determinat de disminució, és ciar que la persona declarada en tal situació pateix
una disminució en el seu rendiment laboral que es correspon amb un percentatge determinat, el
qual dependra de "estat de salut del treballador i dellloc de treball que venia ocupant. Per tant,
des d'aquest punt de vista resulta del tot raonable entendre que la indicació aclaratoria final de
I'article 5.1.g) del RLOPD segons la qualla dada personal sobre el grau de discapacitat és una
dada de salut, és extensible o també serveix per aclarir que la dada sobre la situació o grau
d'incapacitat és una dada de salut.

Certament, el RLOPD ha inclos en I'article 5 una definició del concepte "Dada relacionada amb la
saluf', el qual no havia estat previament definit per la LOPD, que s'havia referit a les dades de
salut amb caracter general, sense cap mena de limitació. Així, la voluntat del legislador de la
LOPD fou la d'aplicar el sistema més elevat de protecció per a un conjunt de dades de caracter
personal, entre les quals s'hi troben "les dades que facin referencia (...) a la salut". A partir
d'aquí, certament.com s!ha dit el RLOPD ha concretat en I'article 5.1.g) la definició del concepte
"Dades de caracter personal relacionades amb la salut", com "les informacions que
concerneixen la salut passada, present i futura, física o mental, d'un individuo En particular, es
consideren dades relacionades amb la salut de les persones les referides al seu percentatge de
discapacitat i a la seva informaciógenetica n. És a dir, el concepte es refereixa qualsevoltipus
d'informació que incorpori algun element vinculat a la salut, i en aquest sentit, la situació
d'incapacitat permanent deriva precisament de circumstancies vinculades a la salut de la
persona. Cal precisar que la menció final de I'art. 5.1.g) del RLOPD es refereix a dos suposits
concrets que s'han d'entendre, "en particular" inclosos dins del concepte de dades relatives a la
salut, sense que obviament esgoti tots els suposits.

Ans al contrari, aquesta Agencia considera que la inclusió de manera expressa tant del
percentatge d'incapacitat com de la informació genetica dins el concepte de dada relativa a la
salut de la definició que realitza I'article 5.1 g) del RLOPD obeeix a la voluntat de donar un abast
ampli al concepte de dada de salut, i evitar que es puguin efectuar interpretacions restrictives del
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concepte que podrien portar en la practica, a excloure tant el percentatge d'incapacitat com la
informació genetica del concepte de dada de salut.

Aquesta concepció amplia del concepte dada de salut, es fa palesa tant en el punt 45 de la
Memoria del Conveni 108 del Consell d'Europa, com en el Tribunal de Justícia de les Comunitats
Europees. En aquest sentit, cal destacar la Sentencia de I'Audiencia Nacional de 17/12/08, que
en el seu fonament quart, recull les consideracions deis organismes abans esmentats quan
defineixen el concepte reieltiua les dades de salut:

"En cuanto a que se entiende por datos de salud, que la LOPDno define, es el apartado 45 de la
Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa, el que indica que su concepto
abarca "las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de
un individuo",pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena salud, enfermo o
fallecido" añadiendo que "debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las
informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas."

Se trata de un concepto amplio, según la Sentencia del Tribunalde Justicia de las Comunidades
Europeas, Sala Pleno, de 6 de noviembre de 2003, asunto C-101/2001 (Caso Lindqvist), en la
que se razona que la indicación, en una pagina web de Internet, de que una persona se ha
lesionado un ie está en situación de ba a arcial constitu e un dato ersonal relativo a la
salud, empleada por la Directiva 95/46/CE, debe ser interoretada de forma amplia, que
comprenda la información relativaa los aspectos físicos y psíquicos de la salud de una persona.
La SAN, Sec.12, de 27-04-2005 (Rec. 305/2003) considera, por ejemplo, Que el Dorcentaie sobre
disca acidad es un dato relativo a la salud ello or ue cual uier forma de disca acidad
conlleva. en si misma. una minusvalía ó una disfunción en el órgano del cueroo afectado. (...)"

És més, el fet que I'article 81 del RLOPD permeti en determinats suposits un nivell de mesures de
seguretat diferent a I'atorgat a la resta de dades relatives a la salut, el que fa és confirmar la
naturalesa de salut de la dada. Així s'infereix clarament de la propia literalitat de I'article 81.6 del
RLOPD, quan disposa que "També es poden implantarles mesures de seguretat de nivellbasic
en els fitxerso tractamentsque continguindades relativesa la salut, referentsexclusivamental
grau de discapacitat o la simple declaració de la condició de discapacitat o invalidesa de
/'afectat, amb motiu del compliment de deures públics". És evident que aquest precepte no
exclou aquests suposits del concepte dada de salut, sinó que únicament exclou I'aplicació de les
mesures de seguretat de nivell alt, que li serien aplicables en principi, ates el caracter de dades
de salut de tot allo referent al grau de discapacitat o la simple declaració de la condició de
discapacitat o invalidesa.

I que fa a la resta de manifestacions de la DGP en aquesta segona aHegació, cal assenyalar,
sense prejutjar-Ies ni posar-les en dubte, que les mateixes no afecten a la naturalesa de les
dades, ni justifiquen una actuació contraria a la normativa sobre protecció de dades ni
impedeixen una declaració d'infracció de dita normativa. És per aixo que, aquesta segona
aHegació, tampoc no pot reeixir.
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2.3. Sobre la vulneració del principi de tipicitat.

Com a darrera al'legació, la OGP considera que s'ha vulnerat el principi de tipicitat en base a la
consideració que els fets no són constitutius de la infracció molt greu prevista a I'article 44.4.b)
de la LOPO (lilacomunícacíó o la cessíó de les dades de caracter personal, lIevat deIs casos en
que estiguí permes"), sinó de la infracció prevista a I'article 44.3.d) de la LOPO, el qual estableix
com a infracció greu "tractar dades de caracter personal o utílítzar-Ies posteríorment amb
conculcacíó deIs príncípís í les garantíes que estableix aquesta Lleí o amb íncomplíment deIs
preceptes de proteccíó que ímposín les dísposicíons reglamentaríes de desplegament, quan no
constítueíxí infraccíó molt greu". Si bé és una al'legació que la OGP ja va fer en relació amb el
Plec de carrecs, aquesta vegada invoca I'aplicació de I'article 44.3.d) de la LOPO en base a
I'apreciació d'una disminució de la culpabilitat derivada del fet que la OGP hauria publicat les
resolucions amb pie convenciment d'actuar legítimament.

En relació amb aquesta al'legació cal manifestar que la OGP en realitat no es refereix a la
vulneració del principi de tipicitat, sinó a I'eventual vulneració del principi de proporcionalitat en
la graduació de la sanció, en atenció al grau de culpabilitat de I'autor de la infracció, judici de
valor que correspon a un moment posterior a la tipificació de la conducta, per la qual cosa no
afecta al principi de tipicitat. Per aixo, no resulta aplicable la Sentencia de 15/06/2010 dictada pel
Tribunal Suprem en el recurs de cassació núm. 3368/2006 que esmenta la OGP, mitjan9ant la
quall'Alt Tribunal desestima el recurs interposat per I'advocat de I'Estat i con~irma la Sentencia
de l'Audiencia Nacional de 24/03/2006, per mitja de la qual es redu'ia la sanció imposada de
300.506,05 euros a 60.101,21 euros per aplicació de la circumstancia d'atenuació prevista a
I'article 45.5 de la LOPO(antecedent Primer).

A aixocal afegir que en el cas present no resulta aplicable I'article45 de la LOPO,ja que, ates
que el subjecte infractor és una Administració Pública, resulta aplicable I'article 46 de la LOPO,
en virtut del qual la resolució sancionadora es limita a declarar la comissió de la infracció i a
requerir la realització de les actuacions necessaries per corregir els efectes de la infracció
declarada. Pero fins i tot en el negat suposit que fos aplicable I'article 45 de la LOPO (i, per tant,
s'imposés una sanció economica) i la sanció economica finalment imposada fos inferioren virtut
de I'apreciació d'una disminució de la culpabilitat, aquesta valoració final no alteraria la tipificació
deis fets com a infracció molt greu, ja que aquesta valoració ho és amb independencia que
posteriorment s'apreci'i una circumstancia de graduació de la sanció.

Ates que de les al-legacions formulades per la OGP no es desprenen elements de judici que
portin a qüestionar la correcció de la tipificació proposada. cal confirmar la tipificació deis fets
com a constitutius de la infracció molt greu prevista a I'article 44.4.b de la LOPO.

Tercer.- L'article 44.4.b) de la LOPOpreveu com a infracció molt greu:

"Lacomunicació o la cessíó de les dades de caracter personal, lIevat deIs casos en que estiguí
permes".

Ourant la tramitació d'aquest procediment ha quedat acreditat que la OGP va ordenar la
publicació en el OOGC núm. 5370 de data 30/04/09, el OOGC núm. 5371 de data 4/05/09, i el
OOGC núm. 5372 de data 5/05/09, de les Resolucions IRP/1154/2009, IRP/1178/2009 i
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IRP/1202/2009 d'atorgament de medalles d'or amb distintiu vermell del Cos de la Policia de la
Generalitat-Mossos d'Esquadra, respectivament, amb motiu d'incapacitat permanent total
derivada d'accident de treball.

Al títol de cada res...oluciópublicat a I'índex del DOGC hi figurava informació relativa a la situació
d'incapacitat permanent total del mosso distingit, resultant dones facilment accessible aquesta
informació sobre la salut Qe les persones afectades, ja que no era necessari accedir al contingut
de cada Resolució.

Les tres resolucions esmentades contenen diverses dades personals deis agents distingits amb
les medalles, en concret, les següents: dades identificatives consistents en el nom i cognoms;
dades referides al motiu d'atorgament de la medalla, consistent en la situació d'incapacitat
permanent total derivada d'accident de treball, concretament, i a banda de I'expressió del motiu
de concessió: la data de la ResQlució de I'INSS per la qual es declara I'agent en situació
d'incapacitat permanent total derivada d'accident de treball, la data en que aquesta Resolució
produeix els seus efectes, la data de la Resolució del director general de la Policia on es proposa
I'atorgament de la medalla d'or amb distintiu vermell, i la declaració que en la data de la
Resolució d'atorgament de la medalla continuava en la mateixa situació d'incapacitat; i, finalment,
dades sobre la determinació de la remuneració economica associada a la medalla, en concret: la
quantitat assignada, la indicació que aquesta es percebra mentre es mantingui la situació
d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i fins al compliment de I'edat de
jubilació.

La publicació al DOGC d'aquestes Resolucions amb el seu contingut íntegre fa que terceres
persones puguin accedir a totes les dades personals esmentades, fins i tot, en el cas de les
dades identificatives esmentades i les dades de salut consistents en la declaració de la situació
d'incapacitat com a motiu de concessió de la medalla, accedint només al títol de la Resolució.

Aquestes dades person~ls, incloses les dades identificatives ¡les dades de salut relatives a la
situació d'incapacitat permanent total, es van publicar al DOGC sense el consentiment previ i
exprés de la persona afectada, i sense que existeixi una norma amb rang de lIeí que empari la
comunicació en els termes indicats, actuació que és contraria a la normativa de protecció de
dades.

Consegüentme,nt, la DGP va vulnerar el dret a la protecció de dades personals de les persones
afectades, és a dir, el dret a I'autodeterminació informativa, o dret a disposar lliurement de les
seves dades personals, ja que va comunicar les dades de salut deis tres agents distingits sense
el consentiment previ i exprés d'aquests agents ni la concurrencia d'una habilitació legal.

Quart.- Davant la constatació de la comissió d'alguna 'de les infraccions previstes a I'article 44 de
la LOPD, per al cas de fitxers o tractaments de les Administracions Públiques, I'article 46 de la
mateixa Llei i I'article 16.2 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril de I'Agencia Catalana de Protecció de
Dades, faculten a la directora de l'Agencia per tal que en la resolució per la qual es d.eclari la
infracció es puguin establir les mesures que escau adoptar perque cessin o es corregeixin els
efectes de la infracció.

En la data de signatura d'aquesta Resolució es constata que les tres Resolucions d'atorgament
de medalles d'or amb distintiu vermell del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
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que van donar lIoc a la incoació d'aquest procediment continuen publicades al DOGC, inclosa la
versió en castella, amb el seu contingut íntegre, i, per tan!, se segueix accedint a una dada
personal referent a la salut de les persones afectades. A més, també s'ha constatat que el
contingut íntegre d'aquestes resolucions segueix sent accessible a través de la indexació deis
cercadors d'lnternet.

Per aixó, cal adoptar les mesures adients per tal d'evitar que, en relació amb les Resolucions
IRP/1154/2009, IRP/1178f2009 i IRP/1202/2009 publicades als DOGC referenciats, es pugui
visualitzar informació que de forma directa o indirecta reveli dades de salut deis funcionaris
afectats.

Per I'exposat, fent ús de les facultats que em conféreix I'article 15 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als ambits de competencia de la
Generalitat de Catalunya,

RESOLC

Primer.- Declarar que la Direcció General de la Policia ha comes la infracció molt greu prevista a
I'article 44.4.b) en relació amb I'article 11 i I'article 7.3, tots ells de la LOPD.

Segon.- Requerir a la Direcció General de la Policia per tal que adopti les mesures que siguin
necessaries per limitar I'accés al contingut íntegre de les Resolucions IRP/1154/2009,
IRP/1178/2009 i IRP/1202/2009 publicades al DOGC, en alió referent a les dades de salut
relatives a la situació d'incapacitat permanent total deis agents distingits, en els termes indicats
al fonament de dret quart.

Aquest requeriment s'haura de complir al més aviat possible, i en tot cas i com a maxim en el
termini d'un mes a partir de I'endema de la notificació de la present resolució.

Una vegada s'hagin dut a terme les actuacions esmentades en compliment del requeriment
anterior, la Direcció General de la Policia ho haura de comunicar dins deis deu dies següents a
I'Agencia Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb el que disposa I'article 16.3 de la Llei
5/2002, de 19 d'abril, i I'article 46.3 de la LOPD.

Tercer.- Notificar aquesta Resolució a la Direcció General de la Policia i a I'entitat AIL-MED.

Quart.- Notificar la resolució a la persona titular de la Secretaria de Seguretat, de conformitat amb
el que preveu I'article 46.1 de la LOPD.

Cinqué.- Comunicar aquesta Resolució al Síndic de Greuges, de conformitat amb el que preveu
I'article 16.4 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, mitjanyant el seu trasllat literal, segons el que
especifica I'Acord Tercer del Conveni de CoHaboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i
l'Agencia Catalana de Protecció de Dades de data 23 de juny de 2006.

Sise.- Comunicar aquesta resolució al responsable de seguretat de la informació del
Departament d'lnterior, Relacions Institucionals i Participació.
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d'acord amb I'article 14.3 del Decret
48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agencia Catalana de Protecció de
Dades, les parts interessades poden interposar, amb caracter potestatiu, recurs de reposició
davant la directora de l'Agencia Catalana de Protecció de Dades, en el termini d'un mes a
comptar de I'endema de la seva notificació, d'acord amb el que preveu I'article 116 i següents de
la Llei 30/1992 o té interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de I'endema de la seva
notificació, d'acord amb e15articles 8, 14 i 46 de la Llei29/1998, 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 deis seu s interessos.

La directora

--
Esther Mitjansi Perelló mi

Gene;'alitat de Catalunya
Agencia Catalana de

, Protecció de Dades-
Barcelona, 27 de juliolde 2010
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