
Bloc 1. Aproximació a la transparència i la protecció de dades 

Unitat 1.1 Introducció a la transparència i la protecció de dades 

Una bona administració ha de ser transparent. Però deixa'm que et faci una pregunta: si volem una bona 
administració, hem de prioritzar la transparència per sobre de tot? I una segona: quan la transparència 
topa amb la protecció de dades, ha de prevaldre la confidencialitat? En altres paraules: quan la 
informació conté dades personals, cap on ens hem de decantar, a favor de la transparència o de la 
protecció de dades? 

Potser ho has endevinat: a favor de la transparència... i també de la protecció de dades.  

Com a servidors públics, ens pertoca conciliar els dos drets: d'una banda, la transparència entesa com el 
dret de qualsevol persona a conèixer la informació que tenim a les administracions; de l'altra, el dret a la 
protecció de dades personals, entès com la facultat de tota persona a tenir un cert control de les seves 
dades.  

Això és el que procurarem d'esbrinar en aquest MOOC.  

Sóc Carles San José, director d'aquest curs que comença, i et vull donar la benvinguda. Espero que 
gaudeixis del MOOC tant com nosaltres fent-lo. Així que, comencem!  

Com deia a l'inici, la nostra responsabilitat és assegurar el dret dels ciutadans a saber què es fa a les 
administracions. És a dir, cal donar visibilitat a com es prenen determinades decisions, en què es gasten 
els fons públics, i un llarg etcètera.  

Com veuràs al llarg del curs, per obligacions de transparència, hem de posar molta informació a 
disposició de la ciutadania a través d’Internet, i en concret al Portal de la Transparència.  

Tanmateix, si posem al Portal tota la informació a la qual estem obligats, ja ho tenim tot fet? Doncs no, 
perquè qualsevol persona pot demanar també informació que no està publicada al Portal, i ho pot 
demanar sobre la base del dret d’accés a la informació pública, que, amb caràcter general, i en la forma i 
el termini que veurem, cal saZsfer, llevat que la informació sol·licitada esZgui afectada per algun límit.  

En aquest moment entren en joc les dades personals. Com veuràs, de límits a la transparència n’hi ha 
diversos, però de ben segur amb el que trobaràs més sovint és amb el de les dades personals.  

Com bé saps, la documentació que gesZones a la teva enZtat, la que forma part dels expedients que 
tramites, és farcida de dades personals. Moltes d’aquestes dades són de persones que treballen o 
col·laboren amb l’Administració: l’empleat públic que s’idenZfica i signa un informe o un cerZficat, o 
l’empleat d’una empresa concessionària que ens remet un escrit amb una determinada informació.  

Però també tenim moltes dades de persones que no treballen per a l’Administració, és a dir, de la 
ciutadania. Aquestes dades ens les han facilitades per algun tràmit administraZu específic: per exemple, 
per demanar un ajut ens hauran donat informació econòmica o, per parZcipar en un procés selecZu, ens 
aportaran el seu currículum.  Respecte d’aquestes dades personals, als servidors públics se’ns exigeix un 
deure de reserva o confidencialitat.  

En definiZva, d’una banda tenim unes exigències de transparència d’una importància formidable i, si no 
mostrem la informació, podem tenir problemes. Però, per contra, si som massa transparents també 
podem tenir problemes, com ara si divulguem dades personals quan no tocava fer-ho. 
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És precisament d’aquesta interacció entre la transparència i la protecció de dades, sovint difusa i di]cil 
d'assenyalar, del que ens ocuparem en aquest curs.  

L’objecZu és donar-te unes pautes i regles que t’ajudin davant la tasca de ponderació que, tard o d'hora, 
hauràs de fer: ja sigui per intervenir en la publicació d’informació al Portal, o en la tramitació i resolució 
d’una sol·licitud d’accés a informació pública. Aquest és un debat amb què et trobaràs.  

Aquestes regles i pautes, les acompanyaré d’exemples de casos que es plantegen amb una certa 
freqüència. Malauradament, sovint  la protecció de dades ha servit d’excusa per no difondre informació 
que, en puritat, s’havia de donar. Confio que aquest curs et sigui d’uZlitat, amb la finalitat de saZsfer la 
transparència sense sacrificar el dret a la protecció de dades i, al seu torn, garanZr la privacitat de les 
persones, sense caure en l’opacitat.  

Durant el curs anirem abordant les diferents preguntes que potser ja t’han sorgit, o se’t poden 
presentar. Per exemple: 

- Per començar pels fonaments, la transparència és un principi o és un dret? Quines són les obligacions 
que imposa la transparència? Quina informació s’ha de publicar al Portal i quina no? 

- Quan parlem de dades personals, exactament de què parlem? De les dades de contacte? O del 
conZngut d’un examen que fa un opositor?  

- Si la informació té dades personals, no es pot divulgar? Depèn del Zpus de dades personals? 

- Com s’ha de tramitar una sol·licitud d’accés a informació? 

La resposta a totes aquestes preguntes, i molt més, la trobaràs en els vídeos següents...  

Benvinguda i benvingut al curs, comencem!  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Bloc 1. Aproximació a la transparència i la protecció de dades 

Unitat 1.2 Què és la transparència? 

Hola de nou, com et deia en el primer vídeo, la transparència està directament vinculada al concepte de 
“bona Administració”. Ara afegeixo que aquest dret que tenen totes les persones a saber què fem a les 
administracions, és inherent a la democràcia. En altres paraules, transparència i democràcia són 
conceptes que van de la mà i resulten inseparables. 

En aquest vídeo d’introducció a la transparència, vull comparZr amb tu una frase que simbolitza aquesta 
idea: “Les dictadures fan transparents els ciutadans i opacs els governants; mentre que a la democràcia 
és –o ha de ser– a l'inrevés.” 

En altres paraules, els nostres governants han de ser transparents en la gesZó de la cosa pública, i per 
contra han de garanZr la privacitat de la ciutadania assegurant la confidencialitat de les dades personals 
que tenen al seu poder. 

Però per ara deixem la privacitat de banda i centrem-nos en la transparència. Fa molts anys que estem 
en un estat democràZc, però la transparència ha trigat molt a integrar-se plenament a les nostres 
administracions, si més no al nivell d’exigència imposat per les lleis de transparència.   

És veritat que molts anys abans d’aquestes lleis ja teníem normes que parlaven de transparència. 
Començant per la ConsZtució Europea, que obliga les insZtucions comunitàries a actuar amb respecte 
al principi d’apertura, per fomentar una bona governança i garanZr la parZcipació de la societat civil. 
Seguint en l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets fonamentals recull expressament com a tal el 
dret de tota persona d’accedir als documents de les insZtucions comunitàries.  

A l’Estat, ja la ConsZtució Espanyola del 1978, arZcle 105.b, ordenava regular l’accés dels ciutadans als 
arxius i registres administraZus, tret d'allò que afectés la seguretat i la defensa, la invesZgació dels 
delictes i la inZmitat de les persones. Aquest mandat consZtucional es va complir amb la Llei 30/1992, 
de règim jurídic i procediment, però la regulació del dret d’accés era tan genèrica i poc detallada que 
cabia en un sol arZcle (art. 37). Per cert, aquest arZcle va ser molt criZcat durant els quasi 25 anys de 
vigència. Per què? Doncs perquè dedicava la majoria dels apartats a limitar-ne l’accés. És a dir, que més 
que reforçar el dret, el que reforçava eren les restriccions.  

A Catalunya, el dret d’accés es va regular per la Llei 10/2001, d’arxius i gesZó documental, però aquesta 
regulació estava condicionada per la legislació bàsica estatal.  

Al marge d’aquestes regulacions del dret d’accés, la transparència s’havia consagrat també en moltes 
normes com a principi d’actuació de les administracions públiques. Una mostra la tenim a l’Estatut del 
2006, que en l’arZcle 71.4 proclamava ben decidit que l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el 
principi de transparència, havia de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans en 
poguessin avaluar la gesZó.  

Malgrat tota aquesta regulació, calia una aposta més clara i decidida per la transparència, per seguir 
l’estela de la majoria de països del nostre entorn -val a dir que aquest pas definiZu es va fer esperar 
molt.  

De fet, els anys previs a les lleis de transparència vam ser un cas insòlit al món occidental. No només 
estàvem molt lluny dels estàndards dels països nòrdics, sempre capdavanters en la transparència, sinó 
que érem a la cua europea, i durant alguns anys gairebé l'únic estat sense una llei de transparència.  
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Aquesta deixadesa va començar a canviar amb l'arribada de la crisi del 2008-2009. La crisi es va revelar 
no només econòmica, sinó també insZtucional. Afloren des d'aleshores mulZtud de casos de corrupció, 
que han generat una desconfiança i una indignació creixents en la ciutadania. Aquesta indignació es 
canalitza a poc a poc a través de moviments de protesta ciutadana i acZvisme social, entre els quals 
sorgeixen organitzacions que reclamen específicament més transparència de l'Administració, com és el 
cas d’Access Info, Civio o el popular web Quien cobra la obra. 

En definiZva, la situació era insostenible, i la necessitat d’una llei de transparència, inajornable. I 
finalment va arribar, i no només una llei, sinó moltes. De fet, vam passar de no tenir una llei estatal de 
transparència, a ser un dels estats amb més lleis de transparència: la Llei bàsica estatal 19/2013, i un 
munt de lleis autonòmiques, entre aquestes, la Llei catalana 19/2014.  

Aquesta onada de lleis de transparència va arribar en un moment en què el grau de confiança de la 
ciutadania en les administracions estava sota mínims. Les lleis de transparència haurien d’ajudar a 
reverZr aquesta situació, no en va alguns dels aspectes posiZus que més es destaquen de la 
transparència són els següents: 

- fomenta la col·laboració de la ciutadania i la seva parZcipació informada 

- reforça la facultat de control de la gesZó pública 

- contribueix a garanZr un bon ús dels recursos públics.  

En definiZva, es reforça la legiZmitat democràZca, la qual cosa genera confiança en la ciutadania.  

Veurem d’aquí uns anys si les lleis de transparència han confirmat les expectaZves posiZves que van 
generar. I també veurem si almenys han servit per reduir l'elevada corrupció que hem Zngut. 

Confiem-hi. Com va fer el jutge Brandais, del Tribunal Suprem dels Estats Units, qui, per il·lustrar les 
bondats de la transparència en les administracions com a eina prevenZva de la corrupció, va pronunciar 
aquesta frase: “La llum del sol és el millor desinfectant.” 

T’espero al vídeo següent! 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Bloc 1. Aproximació a la transparència i la protecció de dades 

Unitat 1.3 Què és el dret a la protecció de dades? 

Hola, amb aquest vídeo acabem el bloc introductori, on parlarem del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal. Es tracta de conèixer els aspectes clau d’aquest dret, per entendre millor el que 
explicaré en propers vídeos sobre la transparència i la privacitat.  

Començo amb una breu menció als orígens d’aquest dret. Als anys seixanta i setanta, a Europa es 
genera una preocupació pels perills de les tecnologies de la informació sobre els drets de les persones. 
Aquesta preocupació es va accentuar arran d’un cas del qual segur que has senZt a parlar. Et sona el  
"Watergate"? Al marge de provocar la dimissió del president Nixon, va posar al descobert la possibilitat 
que els poders públics uZlitzessin la tecnologia per vulnerar la inZmitat de les persones. Europa s’adona 
de la necessitat de protegir el dret a la vida privada i, més endavant, es reconeix específicament el dret a 
la protecció de dades personals, com a dret autònom.    

En clau interna, l’arZcle 18.1 de la ConsZtució garanteix el dret a l'honor i a la  inZmitat, i l’arZcle 18.4 
afegeix que, per garanZr aquests drets, i també el ple exercici d’altres drets, "la llei ha de limitar l'ús de la 
informàZca”. No diu impedir, sinó limitar-ne l’ús, per evitar-ne l’abús. És a dir, el que vol aquest precepte 
és que l’ús de la informàZca sigui compaZble amb el respecte als drets fonamentals de la persona, i es 
preservi la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat. Aquesta previsió consZtucional 
és la que ha permès considerar el dret a la protecció de dades com a dret fonamental. 

Potser et preguntes: quan parlem de protecció de dades o privacitat... equival a la inZmitat? Doncs no 
ben bé. La inZmitat té per finalitat protegir d’atacs externs l’esfera més reservada de la persona (salut, 
ideologia, etc.), mentre que la privacitat consZtueix un conjunt més ampli de trets personals. Així, el dret 
a la protecció de dades és un dret autònom, pel qual s’atorga a tota persona un conjunt de facultats i 
garanZes per poder controlar les seves dades o informació personal. Per això es coneix també com el 
dret a l’autodeterminació informaZva. Al seu torn, té un caràcter instrumental, per garanZr el ple 
exercici d’altres drets.   

És un dret que tenim totes les persones, però encara és força desconegut perquè una part de la 
ciutadania no és conscient dels perills que implica la possibilitat d’acumulació ingent de dades personals 
per part d’enZtats públiques i privades, les quals no només poden uZlitzar les dades en el seu benefici a 
esquena nostra, sinó que també poden causar-nos perjudicis.  

Per tant, com a persona empleada pública que tracta dades personals, vigila de no divulgar-les quan no 
toca i, si per transparència, toca, només les que siguin necessàries. Quines són les necessàries? Ho 
veurem en propers vídeos. 

El poder de control de cada persona sobre les seves dades és una idea que està molt present al 
Reglament europeu de protecció de dades, d’obligat compliment a la Unió Europea des del maig de 
2018.  

Un dels principis més rellevants d’aquest Reglament és el de transparència. Aquest principi es refereix a 
l’exigència de facilitar a la persona interessada tota la informació sobre el que es farà amb les seves 
dades. Per exemple, si una persona et dóna les seves dades en sol·licitar un ajut per rehabilitar un 
habitatge, cal informar-lo que la seva idenZtat es publicarà al Portal de Transparència, com a persona 
que va rebre una subvenció.   

Per acabar de conèixer millor el dret a la protecció de dades, contesto aquí algunes preguntes que 
potser t’has fet en algun moment sobre aquest dret: 
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-  Les dades d’una empresa també estan protegides per aquest dret? No, només les persones ]siques 
són Ztulars d’aquest dret, les persones jurídiques, no. Una altra cosa és que en un escrit d’una empresa 
hi poden haver dades del seu representant o altres persones, que sí que són dades personals.  

- Què són dades personals? L’adreça d’una persona? El seu telèfon? El DNI? Una imatge captada per una 
càmera? La denominació del seu lloc de treball? L’horari que fa? Totes ho són, perquè es refereixen a 
una persona ]sica idenZficada o idenZficable. Una persona està idenZficada, per exemple, amb el nom i 
cognoms. Quan és idenZficable? Doncs quan se’n pot determinar la idenZtat de manera directa o 
indirecta, a parZr de qualsevol element, com podria ser un codi, o el lloc de treball ocupat. Per exemple, 
que l’agent de policia número TIP 9999 d’un ajuntament ha fet una intervenció o ha demanat un dia de 
permís, és una dada personal, en ser una informació sobre una persona idenZficable.  

- Les exigències de protecció de dades també s’apliquen a les dades dissociades o anònimes? No, 
perquè en aquest cas ja no seria possible idenZficar la persona interessada, perquè són dades 
anonimitzades. Cal assegurar-se, però, que el procediment de dissociació sigui irreversible, de tal 
manera que se n’impedeix la reidenZficació. Per exemple, no podem publicar una sentència en la qual 
s’ha ocultat el nom de la persona interessada amb una eina informàZca, si hi ha una altra eina -o la 
mateixa- que permet fer visible la part oculta.  Et recordo que, malgrat ocultar correctament el nom 
d’una persona, hom la podria idenZficar a parZr d’altres elements o informació, així que assegura’t bé 
que l’anonimització sigui efecZva. 

Acabem. Com he dit al principi, el dret a la protecció de dades és un dret fonamental. Per contra, el dret 
d’accés a la informació com a manifestació de la transparència, no ho és. Llavors, en cas de conflicte 
entre ambdós drets, té sempre més força el dret a la protecció de dades? De cap manera. Els drets 
fonamentals no són absoluts. Per tant, caldrà ponderar-los, tenint en compte el que t’explicaré en els 
vídeos següents. 

T’hi espero! 

 

 Pàg. ! /!  6 6

   


