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INFORME SOBRE  EL PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT PER AL 
RECONEIXEMENT A LES PERSONES REPRESALIADES PEL 

TARDOFRANQUISME I DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE VALORACIÓ

ANTECEDENTS

La Tinença d’Alcaldia de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
presenta una Proposta de reglament que té per objecte l’establiment d’una “declaració 

de persona represaliada pel tardofranquisme” a favor d’aquelles persones que, amb 
ocasió de la seva participació en alguna actuació amb finalitats polítiques per a la 
recuperació de les llibertats democràtiques o sindicals, dels drets nacionals o 
l’autogovern de Catalunya o per a la igualtat entre homes i dones entre els anys 1960 
a 1978, van patir violacions dels seus drets a la vida o a la integritat física, psíquica, 
moral o sexual. 

La Proposta de reglament també regula la presentació de les sol·licituds per aquelles 
persones que considerin que formen part del grup esmentat, el procediment 
d’atorgament, així com les obligacions de les persones beneficiàries i conseqüències 
del seu incompliment. Així mateix, crea una Junta de Valoració encarregada 
d’investigar i aclarir els fets al·legats pels sol·licitants i d’informar en conseqüència 
davant l’òrgan competent per resoldre. 

CONSIDERACIONS LEGALS 

1.- De la valoració del contingut de la Proposta es desprèn doncs, que la entrada en 
vigor d’aquest Reglament comporta, com a conseqüència directa, la creació d’una 
base de dades de caràcter personal en la qual constaran, a més de les dades 
d’identificació i contacte de les persones sol·licitants o,- en el seu cas, de persones 
supervivents que hagin tingut algun tipus de relació tal com s’estableix a l’art. 5 de la 
Proposta,- dades personals de caràcter especial tal com venen identificades a l’art. 9.1 
del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò 
referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es derogava la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant RGPD), el qual estableix el 
següent: 

“Quedan  prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen 

étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, 

o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos 

dirigidas a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a 

la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una 

persona física”
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No obstant això, l’apartat 2 del mateix article 9 disposa que la prohibició anterior no 
serà d’aplicació, quan concorri una de les circumstàncies següents: 

“ a) El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos 

datos personales con uno o más de los fines específicados, excepto cuando el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición 

mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado. 

(...)

e) el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho 

manifiestamente públicos”

En el mateix sentit cal tenir en compte el contingut de l’art. 10 de la mateixa norma, 
que estableix: 

“El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones 

penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del articulo 6 apartado 

1, solo podrà llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o 

cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que 

establezca garantías adecuadas para los derechos y llibertades de los 

interesados. Sólo podrà llevarse un registro completo de condenas penales 

bajo el control de las autoridades públicas.”.

2.- Quant a la possibilitat prevista a l’art. 5 de la Proposta de Reglament sobre que, en 
cas de defunció de la persona que pugui ser declarada represaliada pel 
tardofranquisme, puguin presentar la sol·licitud altres persones en el seu nom, cal tenir 
present que l’art. 3 del nou Projecte de Llei Orgànica  de Protecció de dades personals 
i Garantia dels drets digitals, actualment en tramitació parlamentària, estableix que en 
el cas en que la persona difunta ho hagués prohibit expressament, les persones 
vinculades al difunt per raons familiars o de fet, així com els seus hereus, no podran 
accedir a les dades del causant, ni sol·licitar la seva rectificació ni supressió; 
circumstància aquesta que haurà de tenir-se en compte en el moment de tramitar la 
sol·licitud per part dels representants ja que, com ha vingut assenyalant de forma 
reiterada la jurisprudència, amb la defunció s’extingeix al dret a la protecció de dades 
de caràcter personal, però continuen intactes el dret a l’honor i la intimitat del difunt. 

3.- Respecte als principis que han de regir qualsevol tractament de dades personals, 
previstos a l’art. 5 del RGPD,  en relació a aquest projecte cal tenir presents: 

- el principi de minimització de les dades, que estableix que les dades han de ser 
adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per les 
quals són tractades;  

- els principis de integritat i confidencialitat, que estableixen que les dades siguin 
tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades 
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personal, incloent la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva 
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o
organitzatives apropiades.

Així doncs,  caldria valorar si per a homenatjar a les persones represaliades pel 
tardofranquisme és proporcional utilitzar la formula proposada i, en cas de que així ho 
sigui, vetllar per la seguretat d’aquestes dades mitjançant la posada en funcionament 
de les mesures tècniques i organitzatives corresponents. 

CONCLUSIONS

Per tot l’esmentat s’informa favorablement  la tramitació del Projecte de reglament que 
té per objecte l’establiment d’una “declaració de persona represaliada pel 
tardofranquisme” a favor d’aquelles persones que, amb ocasió de la seva participació 
en alguna actuació amb finalitats polítiques per a la recuperació de les llibertats
democràtiques o sindicals, dels drets nacionals o l’autogovern de Catalunya o per a la 
igualtat entre homes i dones entre els anys 1960 a 1978, van patir violacions dels seus 
drets a la vida o a la integritat física, psíquica, moral o sexual, sempre i quan es tinguin 
presents les consideracions legals anteriors i, concretament: 

- disposar del consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’interessat; 

- verificar que no consti la oposició del difunt al tractament de les seves dades de 
caràcter especial relacionades amb l’objecte de la proposta de reglament; 

- que sigui la pròpia administració qui supervisi i controli la base de dades resultant; 

- que les dades siguin tractades respectant els principis de integritat i confidencialitat i 
de minimització de les dades de caràcter personal. 

Barcelona, 31 d’octubre de 2018
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