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La custòdia de les dades personals
en l’àmbit dels Serveis Socials

Sobre la demanda de dades personals que, en algunes ocasions, 
fan alguns càrrecs electes municipals



Professionals de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han fet arribar 
a aquest Comitè d'Ètica Aplicada el seu neguit per la demanda que, en algunes ocasions, 
fan alguns càrrecs electes o administracions municipals de dades personals de persones 
ateses pels Serveis Socials. Davant d'això, aquest Comitè d'Ètica Aplicada recorda i 
manifesta el següent: 
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1. L'article 3er de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter 
personals considera que les dades de caràcter personal són «qualsevol informació 
referent a persones físiques identificades o identificables». Per tant, el simple nom 
d'una persona ja és una dada personal.

2. El secret professional respecte de les dades personals de les persones ateses és 
una obligació jurídica de protecció del dret fonamental a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge (article 18 de la Constitució Espanyola). Els 
professionals de l'Àrea de Benestar, la persona que té la responsabilitat de guardar els 
fitxes amb dades personals i totes aquelles altres persones que intervenen en la 
recollida i en qualsevol fase del tractament de les dades, estan obligades al secret 
professional. De totes les lleis i articles que ho regulen, cal destacar aquests: 

2.1. «Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar 
per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat 
recollides» (art. 4.2 LO 15/1999).

2.2. «El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment 
inequívoc de l’afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa» (art. 6.1 LO 
15/1999).

2.3. «El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del 
tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional
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pel que fa a les dades i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i 
tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, 
amb el seu responsable» (art. 10 LO 15/1999).

2.4. «Les dades de caràcter personal objecte del tractament només poden ser 
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades 
amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ 
de l’interessat» (art. 11 LO 15/1999).

2.5. «1. El qui reveli secrets aliens, dels quals tingui coneixement per rao ́ del seu 
ofici o les seves relacions laborals, ha de ser castigat amb la pena de preso ́ d’un a 
tres anys i multa de sis a dotze mesos. 

2.6. El professional que, amb incompliment de la seva obligacio ́ de sigil o reserva, 
divulgui els secrets d’una altra persona, ha de ser castigat amb la pena de preso ́
d’un a quatre anys, multa de dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitacio ́ especial 
per a l’esmentada professio ́ per un termini de dos a sis anys» (art. 199.2 Codi 
penal). 

3. Els professionals de l'Àrea de Benestar són dipositaris d'informació personal i 
sensible de les persones que atenen i de les entitats i associacions del territori amb 
les quals es relacionen. L'observança de la confidencialitat i del secret professional és 
una condició imprescindible, absolutament necessària, per a l'exercici de la tasca 
professional que els ha estat encomanada. Si s'arribés a trencar la confiança de la 
ciutadania en general i de les persones ateses en particular, amb els  professionals 
dels Serveis Socials respecte del seu deure de confidencialitat i secret professional, la 
feina que realitzen no seria possible i es produiria una pèrdua difícilment reparable 
en la societat. La confidencialitat i el secret professional, per tant, són béns la 
defensa dels quals atany a tota la comunitat professional i a la societat en general. 
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4. Entre altres factors, la professionalització dels Serveis Socials ha provocat que les 
prestacions socials s'atorguin seguint els principis d'objectivitat, justícia, igualtat, 
universalitat i confidencialitat. Tot i això, en algunes ocasions es produeixen 
confusions en les funcions i responsabilitats que tenen encomanats els càrrecs 
electes municipals, per una banda, i els professionals dels Serveis Socials, per l'altra.

De vegades i en situacions excepcionals, alguns càrrecs electes municipals 
consideren que el fet que l'ajuntament pagui alguns serveis, els atorga un suposat 
dret a disposar de dades personals de les persones que els reben. No els mou cap 
afany de curiositat, sinó el propòsit d'exercir correctament el seu mandat, per 
exemple controlant el destí de les despeses en l'àmbit dels Serveis Socials, o 
preocupant-se per tal o qual situació. Davant d'aquestes demandes i per tal d'evitar 
problemes, alguns professionals poden cedir a les pressions i donar informació 
confidencial que no haurien de donar.

5. Davant d'aquestes situacions, és absolutament imprescindible:

5.1. Que els càrrecs electes i l'administració municipal coneguin i respectin les lleis 
que protegeixen les dades personals i que, tal com s'ha assenyalat a l'apartat 2 
d'aquest document, obliguen al secret professional a aquells que les obtenen i 
custodien. Així mateix, cal que facin seves les exigències socials i deontològiques 
respecte de la confidencialitat i el secret professional dels professionals dels 
Serveis Socials, instruments imprescindibles per al bon exercici professional.

Les societats democràtiques socials de dret tenen molts mecanismes i 
procediments per garantir que els càrrecs electes puguin exercir les funcions de 
control de la despesa i de l'eficàcia i eficiència professional, sense necessitat de 
demanar informació que vulnera drets fonamentals de la ciutadania i impedeix la 
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bona praxis professional. En l'àmbit sanitari, per exemple, a cap Conseller de Salut 
se li acudiria controlar el destí final de la despesa dedicada a l'oncologia demanant 
els noms i cognoms de les persones que han estat ateses.

5.2. Que els professionals dels Serveis Socials coneguin i compleixin les normes 
deontològiques i les lleis que regulen el secret professional i la protecció de les 
dades personals.

Figueres, 17 de desembre de 2015
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