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De conformitat amb l’article 172 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals s’emet el 
següent

INFORME

RELATIU A L’APROVACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA PEL QUAL ES GARANTEIX EL DRET DE 
LES PERSONES TRANSSEXUALS I TRANSGÈNERES I LES PERSONES INTERSEXUALS A SER 
TRACTADES I ANOMENADES D’ACORD AMB EL NOM I EL GÈNERE AMB ELS QUALS 
S’IDENTIFIQUEN

En data 22 de febrer de 2019, la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic de la Direcció dels 
Serveis jurídics emet informe favorable a la proposta de decret abans esmentat, no obstant, 
es va indicar la necessitat de sol·licitar els informes a diferents unitats i òrgans per tal que 
valorin les necessitats d’adaptació, en concret i pel que fa a la Direcció de Coordinació de la 
Contractació les conseqüències que pot comportar l’aprovació de  l’esmentat decret per als 
concessionaris d’instal·lacions o equipaments municipals.

La proposta de decret fa referència al dret de les persones a ser tractades i anomenades 
d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen, i per tant la regulació 
contemplada en l’esmentat decret preveu l’exercici del dret, la comunicació, tractament, 
adaptació de documents i formularis, condicions d’utilització de les dades i la seva 
confidencialitat.

Examinat el contingut de la proposta i pel que fa a les relacions entre persones que vulguin 
exercir el seu dret i les empreses adjudicatàries de contractes, cal indicar que comportaria la 
indicació expressa als contractistes per al seu compliment, i per tant hauran també de fer les 
adaptacions que en matèria de tractament de dades sigui necessari per al correcte 
compliment del decret, sens perjudici de les obligacions generals relatives al compliment del 
contracte.

En general tots els contractes administratius que ja comporten el tractament de dades de 
caràcter personal i sobretot de dades identificatives d’usuaris s’han d’ajustar als continguts 
de la normativa de dades de caràcter personal i per tant als nivells d’exigència que aquesta 
normativa preveu, i per tant han de fer les adaptacions que també l’esmentada normativa 
requereix, tal i com recentment s’ha produït amb el reglament (UE) 2016/679 del parlament 
europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 
3/2018, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals.

La proposta de decret simplement contempla l’exercici del dret a ser tractat i identificat de 
les persones, i per tant no requereix d’una infraestructura necessària per a l’exercici dels 
seus drets atès que tot el sistema de recopilació i tractament de dades personals és 
operatiu. Per tant, i als efectes del seguiment de dades dels usuaris tals com: DNI, data 
naixement i domicili no es veuran afectades, dades que per altra banda són les necessàries 






