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L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 
SANCIONA AL DEPARTAMENT DE SALUT  PER DUES FALTES 

GREUS I UNA LLEU DE VULNERACIÓ DE LA LLEI DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

 
Arran d’una denuncia presentada pel Sector de la Generalitat de CCOO, el Departament de Salut 
ha estat sancionat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb dues faltes greus i una falta 
lleu, per vulnerar la Llei de Protecció de dades de caràcter personal.  
 
Els fets van ocórrer el passat 22 de febrer, quan el Director de Serveis del Departament de Salut 
va ordenar que li fossin lliurades les gravacions de les càmeres de videovigilància, amb l’objectiu 
d’obrir expedients disciplinaris als delegats sindicals i empleats públics que havien participat en un 
acte pacífic de protesta en contra de les retallades i  que havien penjat cartells als vitralls de 
l’edifici de Roc Boronat 81-85, de Barcelona.  
 
Els drets vulnerats pel Departament de Salut van ser:  
 
1.- Iniciar la captació d’imatges sense disposar amb caràcter previ del fitxer corresponent d’acord 

amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. (Falta greu) 
 
2.- Captar imatges de persones de la via pública, ja que la normativa actual únicament permeten 

a la policia aquest tipus de captació d’imatges. (Falta greu) 
 
3.- Manca de cartells informadors de l’existència de càmeres de videovigilància. (Falta lleu) 
 
Podeu consultar la resolució complerta del procediment sancionador PS27/2012, en aquest enllaç.  
 
Des de CCOO ens hem adreçat al Departament de Salut i a Funció Pública per tal que assumeixi  
les responsabilitats polítiques per aquesta infracció greu de la normativa vigent i aquest intents de 
paralitzar els processos de mobilització que porten a terme els companys i companyes del 
Departament de Salut, en contra de les retallades dels seus drets laborals.  
 
 
Secció Sindical de CCOO al Departament de Salut 
 
 

CCOO us continuarà informant !! 


