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PÍNDOLA 5.- PUBLICACIÓ DE DADES PERSONALS EN ELS CONVENIS I 

CONTRACTES INDEPENDENTMENT D’UNA SIGNATURA DIGITAL O MANUSCRITA 
 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (LTC), preveu, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions de publicitat 
activa, de publicar informació relativa als convenis i els contractes administratius. 
  
Addicionalment, la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
conté diverses disposicions relatives a l’obligatorietat de donar publicitat a un gran nombre 
d’actuacions i de documents relatius als procediments de contractació pública. 
 
En aquests casos, molts dels documents que han de ser objecte de publicitat han de contenir 
la identificació de persones físiques, com per exercir la representació de les persones jurídi-
ques que ocupin aquelles mateixes posicions jurídiques, com per tractar-se de personal al 
servei de l’entitat; i tant pot constar dita identificació de les persones físiques directament 
incorporades en el text dels referits documents, com pot constar-hi en les signatures electrò-
niques que aquests documents contenen, si més no en la seva versió original. 
 
A la vista de la informació personal que podrien contenir aquests documents, cal ponderar 
com implementar les obligacions de la LTC i de la LCSP, tot respectant el dret a la pro-
tecció de dades dels possibles afectats. 
 

PRINCIPI MINIMITZACIÓ DE DADES 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la difusió de dades personals hauria 
d’abastar només el nom i cognoms, i si fos el cas, càrrecs dels interessats que hi intervenen 
per raó del càrrec1, en ser aquesta la informació mínima necessària per assolir la finalitat 
pretesa (article 5.1.c) RGPD2). 
 
El respecte a aquest principi de minimització de dades, de fet, també es desprèn de la ma-
teixa legislació de transparència, en establir que “els límits aplicables a les obligacions de 
transparència són els mateixos que el títol III estableix per al dret d’accés a la informació 
pública, especialment els relatius a la protecció de dades de caràcter personal” (article 7.1 
LTC). 
 
En conseqüència, cal vetllar perquè només es difonguin les dades personals incloses en els 
contractes i convenis administratius objecte de publicació que siguin estrictament necessàri-
es per assolir la finalitat pretesa en cada cas. 
 

ALTRES DADES IDENTIFICATIVES 
La publicació del número de DNI, NIF o document identificatiu equivalent de les per-

sones afectades, resultaria innecessària i, per tant, contrària al principi de minimització. I això 
perquè facilitar aquesta dada a la ciutadania (destinatària de la informació que ha de publi-
car-se en compliment dels deures de transparència), que en principi la desconeix per avan-

                                                 
1
 Això, sens perjudici que hi pugui haver algun cas concret en què, trobant-se l’empleat públic en qüestió en 

situació especialment vulnerable, pugui ser desaconsellable revelar el lloc on treballa i el càrrec que ocupa. 
2
 Reglament general de protecció de dades 
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çat, no aporta cap element addicional, però per contra, sí pot comportar un greu perjudici per 
a les persones afectades, en cas d’un mal ús posterior d’aquesta dada per terceres persones 
(cal tenir present que, tot i que no sigui un pràctica recomanable, sovint el número de 
DNI/NIF és utilitzat com a mecanisme d’identificació per accedir a determinades aplicacions 
o determinats serveis). 

 
De la mateixa forma, i als efectes de facilitar aquesta “identificació” del funcionari o 

empleat públic, cal tenir present que la revelació d’altres dades personals identificatives dels 
empleats públics que puguin constar, com ara el seu DNI o la signatura manuscrita, resulta-
ria també contrària al principi de minimització de dades, en tractar-se de dades no estricta-
ment necessàries per poder dur a terme aquesta identificació. 
 
MESURES CORRECTORES 

A la vista d’aquest principi de minimització, seria necessari que, amb caràcter previ a 
la difusió de la informació, s’eliminés del text dels documents qualsevol dada personal 
diferent al nom, cognoms i, quan escaigui, càrrec de, segons el cas, dels adjudicataris, 
licitadors o persones signants (és a dir, el número de DNI, NIE o document equivalent o bé la 
signatura manuscrita). Una opció seria l’edició ennegrint la imatge o retallant la informació 
corresponent. 

Així mateix, seria recomanable fer constar expressament en els referits llocs web 
o plataformes aquesta circumstància, així com que es disposa de la documentació original 
signada a efectes de que pugui ser consultada. 
 
SIGNATURA ELECTRÒNICA 

Pel que fa a les dades identificatives contingudes en els documents amb les 
signatures electròniques, a l’efecte de donar compliment a l’obligació de no publicar junta-
ment nom, cognoms i DNI de persona física, es proposen les dues opcions següents:  

 
–  Publicar els documents sense incorporar-hi les signatures electròniques.  

–  Publicar una imatge dels documents mantenint visibles les signatures electròni-

ques, en les quals constin com a dades de les persones signatàries únicament el 
nom, els cognoms i el càrrec, amb la finalitat d’eliminar l’opció d’accedir a les propie-
tats de la signatura i, per tant, al DNI.  
 
A aquest efecte, seria necessari: 
1.  Definir l’aparença de la signatura de tal manera que només siguin “visibles” 

les dades relatives al nom, cognoms i càrrec. 
2.  Convertir el document a publicar a format “imatge” (per exemple, imprimint-lo 

en pdf). 

 

Per a més informació: 

- Comunicacions i recomanacions d’ús de la plataforma de serveis de contractació 
pública (PSCP). 
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2019/03/pscp-comunicacio-proteccio-de-
dades.pdf 

- CNS 1/2019. Dictamen en relació amb una consulta sobre el compliment de les 
obligacions de publicitat establertes a la Llei de contractes del sector públic. 
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/Do
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https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2019/03/pscp-comunicacio-proteccio-de-dades.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2019/03/pscp-comunicacio-proteccio-de-dades.pdf
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/Documents/ca_cns_2019_001.pdf
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cuments/ca_cns_2019_001.pdf 
- CNS 58/2018. Dictamen en relació amb una consulta sobre la publicació de 

contractes i convenis a efectes de transparència en la gestió administrativa. 
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/Do
cuments/ca_cns_2018_058.pdf 
 

-Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut- 
 

dpd@ticsalutsocial.cat 
https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ 
Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.) 
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