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INSTRUCCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL NÚM. 1/2019, DE 8 
D’ABRIL DE 2019, RELATIVA A LA INCLUSIÓ DE DADES PERSONALS 
EN ACTES ADMINISTRATIUS OBJECTE DE PUBLICACIÓ I D’AQUELLS 
ALTRES QUE NO HO SIGUIN 
 
 
L’article 5.1.c del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) estableix el 
principi de minimització de dades, indicant que s’han de tractar les dades personals 
“adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats 
per a les quals es tracten”, principi que s’ha d’incorporar a la pràctica dels ens públics. 
 
En consonància amb aquest principi, la disposició addicional setena de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals (LOPDGDD) dóna uns criteris d’utilització del DNI, NIE, passaport o 
document equivalent, quan s’hagin d’identificar als interessats en documents 
administratius que hagin de ser objecte de publicació, indicant que a més del nom i 
cognoms es publicaran únicament 4 xifres del DNI o document equivalent. Informa 
també del criteri a seguir en la publicació d’anuncis. 
 
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va publicar el dia 4 de març de 2019 una 
recomanació, acordada conjuntament amb les altres autoritats de control de l’Estat 
competents en matèria de protecció de dades, sobre com aplicar les pautes establertes 
a l’esmentada disposició addicional setena LOPDGDD.  
 
Així mateix, aquesta Autoritat indica, en el Dictamen CNS 5/2019 de data 5 de març 
de 2019, el criteri a seguir en la publicació de dades de persones participants en 
processos selectius. 
 
En base a les citades normes i recomanacions, essent necessari adoptar una pauta 
comuna per part de totes les unitats, serveis i àrees, es seguiran els criteris següents;  
 
 
Primer. En cap cas s’ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el 
número complet del DNI, NIE, passaport o document equivalent. 
 
Segon. El criteri de proporcionalitat i d’utilització de les dades imprescindibles s’ha 
d’aplicar, amb especial diligència, en els documents que hagin de ser objecte de 
publicació. 
 
Tercer. Quan sigui necessària la publicació d’un acte administratiu, en la 
identificació de la persona física interessada es seguiran els criteris següents: 
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a) Persones que disposen de DNI. Es faran constar nom i cognoms i els dígits 
quart, cinquè, sisè i setè del DNI. Així, si el DNI fos 12345678-X es consignarà 
***4567**. 
 
b) Persones que disposen de NIE. Es faran constar nom i cognoms i, evitant el 
primer caràcter alfabètic, els dígits quart, cinquè, sisè i setè. Si el NIE fos 
L1234567X s’indicarà únicament **** 4567 *. 
 
c) Persones que s’identifiquen amb passaport. Es faran constar nom i cognoms 
i els quatre darrers dígits. En el cas d’un passaport amb format ABC123456 es 
publicarà *** 3456. 

 
Quart. La identificació dels participants en els procediments de selecció de personal 
s’efectuarà mitjançant el nom i cognoms i quatre xifres numèriques del DNI o 
document substitutori, d’acord amb el criteri indicat en l’apartat anterior. 

 
Cinquè. Quan la notificació es faci per mitjà d’anuncis, com ara l’anunci publicat en 
cas que la notificació hagi estat infructuosa (article 44 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), 
s’ha d’identificar la persona interessada exclusivament mitjançant el número complet 
del DNI, NIE o passaport (caràcters alfabètics inclosos), sense publicar-ne nom i 
cognoms. 
 
Sisè. Quan en la redacció d’un document administratiu s’hagi de fer referència a una 
persona física, es consignaran únicament les dades personals imprescindibles per 
identificar-la. No obstant, si el document o acte és objecte de notificació mitjançant 
publicació, i la finalitat d’aquesta no és només que la persona interessada tingui 
coneixement de l’acte, llavors, en aquests casos, en la identificació de les persones 
interessades s’aplicaran els criteris de l’apartat tercer.  
 
Setè. Es podrà fer referència al número d’expedient, o a altres codis o identificadors 
resultants del procediment, per complementar la identificació de la persona 
interessada o del procediment, evitant així la utilització de dades personals excessives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Pineda Sánchez 
Secretari general 
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