Garantizada la titularidad de los derechos de la infancia, debemos avanzar en su ejercicio efectivo
Una vegada garantida la titularitat dels drets de la infància, hem d'avançar en el seu exercici efectiu
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===================
Ref. queixa núm. 1900372
===================
Assumpte: Sol·licitud copia compulsada de l'acta fundacional de l'associació

Hble. Sra. Consellera,
El Sr. (...), amb DNI (...), en qualitat de president i legal representant de la associació
d’esplais de Castelló, es dirigeix a aquesta institució manifestant la seua disconformitat
amb la negativa de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques, a facilitar-li una còpia de l'acta fundacional de
l'associació que representa legalment, efectuant les següents consideracions:
“(...) Què denúncia per indefensió al registre general d'associacions, per la
seva negativa a entregar per escrit motivat la denegació d'accés a una acta
fundacional de la nostra pròpia entitat (...) Què el registre és públic, i existeix
procediment de sol·licitud de còpia compulsada previst a la web de la
Generalitat (...) Que havent detectat la pèrdua del document, i havent sigut
requerit aquest (l'acta fundacional) per l’entitat bancària en la qual
l’associació volem obrir compte bancari, procedim a sol·licitar còpia
compulsada d'aquesta acta fundacional al registre general d'associacions, a la
secció territorial de Castelló, al qual respon sempre telefònicament amb una
negativa a donar còpia del document al·legant l’aplicació de la legislació en
matèria de protecció de dades, o amb negativa per escrit finalment, gens
clarificadora ni resolutiva (...) Que coneixedora del Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, argumentem en primer lloc, en referència a l'article 2 punt 2, que
diu: “Aquest reglament no serà aplicable als tractaments de dades referides a
persones jurídiques, ni als fitxers que es limiten a incorporar les dades de les
persones físiques que presten els seus serveis en aquelles, consistents
únicament en el seu nom i cognoms, les funcions o llocs exercits, així com
l'adreça postal o electrònica, telèfon i número de fax professionals” (...)”.

Admesa a tràmit la queixa, la citada Conselleria ens remet un informe amb data 19 de
febrer de 2019 en el qual, entre altres qüestions, s'indica el següent:
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“(…) Cert és que segons consta en l'expedient administratiu, el reclamant en
data 14-01-2019, va presentar escrit (…) sol·licitant una fotocòpia
compulsada de l'Acta fundacional de l'Associació i que amb data 16-01-2019
se li va notificar l'escrit (…) al contingut del qual ens remetem pel que se
l'informava de la publicitat formal del Registre d'Associacions i dels llímits a
la mateixa i que ha d'ajustar-se a els requisits establits en la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i que en virtut de la
qual no ha d'aconseguir les dades referides als domicilis de les persones,
estat civil i altres dades de caràcter personal i altres dades de caràcter
personal que consten en la documentació de cada associació, PER LA
QUAL COSA NO ÉS POSSIBLE FACILITAR-LI LA CÒPIA
COMPULSADA QUE ENS SOL·LICITA (…)
1.- L'art. 2.2 a) de la vigent Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals estableix que no és
aplicable als tractaments exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reglament
general de protecció de dades pel seu article 2.2 i que exclou a les dades
referides a persones jurídiques ni als fitxers que es limiten a incorporar les
dades de les persones físiques que presten els seus SERVEIS EN ELLES
CONSISTENTS ÚNICAMENT EN EL SEU NOM I COGNOMS,
FUNCIONS O LLOCS QUE DESENVOLUPEN ASI COM LA SEUA
ADREÇA POSTAL O ELECTRÒNICA, TELÈFON I NÚMERO DE FAX,
doncs bé l'exoneració establida només afecta a les persones al servei de la
persona jurídica i està encaminada a facilitar la relació dels tercers amb les
mateixa i els diferent òrgans que la integren però NO POT EXONERAR-SE
DE L'APLICACIÓ DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES
als socis fundadors de la mateixa i a les seues dades personals privades com
els seus domicilis pel que en principi cal concloure que la negativa a entregar
l'acta fundacional és ajustada a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre,
sense perjudici de suprimir aquests dades privades (especialment els
domicilis dels socis fundadors) que res tenen a veure amb la persona jurídica
que el reclamant representa en els termes exposats, tot això sense perjudici
del seu superior criteri (…)”.

En efecte, al fil d'aquesta última consideració realitzada per la Conselleria, no existeix
cap problema a facilitar a l'autor de la queixa una còpia de l'acta fundacional, eliminant
el DNI i els domicilis particulars dels socis fundadors.
L'article 15.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, estableix el següent:
“Amb caràcter general, i llevat que en el cas concret prevalga la protecció de
dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l'interés
públic en la divulgació que ho impedisca, es concedirà l'accés a informació
que continga dades merament identificatives relacionats amb l'organització,
funcionament o activitat pública de l'òrgan”.

El nom i cognoms dels socis fundadors són dades merament identificatives relacionats
amb l'activitat pública del registre d'associacions, de manera que la Llei de transparència
es constitueix en el títol legal habilitador per a cedir aquestes dades a l'autor de la
queixa sense consentiment exprés dels seus titulars. De conformitat amb el principi de
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proporcionalitat, caldria dissociar o eliminar de l'acta fundacional les dades personals
dels socis relatius al DNI i al domicili particular.
En virtut de tot quant antecedeix, i ateses les consideracions exposades en punt a la
defensa i efectivitat dels drets i llibertats compresos en els Títols I de la Constitució i de
l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa
en l'art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'aquesta Institució,
estimem oportú RECOMANAR a la Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, que facilite una còpia de l'acta
fundacional a l'autor de la queixa, eliminant les dades personals relatives al DNI i als
domicilis particulars dels socis fundadors.
El que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta la
citada recomanació o, si escau, ens pose de manifest les raons que estime per a no
acceptar-la, i això, d'acord amb el previngut en l'art. 29 de la Llei 11/1988.
Perquè en prengui coneixement, li faig saber, igualment, que, a partir de la setmana
següent a la data en la qual s'ha dictat la present resolució, aquesta s'inserirà en la pàgina
web de la Institució.
Agraint a compte la remissió a aquesta Institució del preceptiu informe, li saluda
atentament,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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