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Instrucció 2/2016, de 31 d'octubre, de la directora general de Transparència i Participació, sobre la
publicitat dels convenis en gvaOberta a través de l'aplicació gvConvenios
En el marc de les competències que té atribuïdes pel Decret 160/2015, de 22 de setembre, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, la Direcció General de Transparència i Participació està duent a terme la contínua millora dels
instruments que permeten publicar la informació disposada en la Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, a través de gvaOberta, el Portal de Transparència de la
Generalitat.
Concretament, l'article 9.1ºc) de la Llei 2/2015, obliga a la publicitat dels convenis subscrits i el seu text íntegre.
Actualment no es publica el text íntegre dels convenis, per la qual cosa, en col·laboració amb la Direcció General
de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DGTIC) s'ha dissenyat una nova aplicació corporativa de la
Generalitat (gvConvenios) la utilitat de la qual és la gestió dels convenis subscrits en l'àmbit de cada conselleria i
del sector públic instrumental, així com la publicació dels textos íntegres dels esmentats convenis en gvaOberta.
Prèviament a la publicitat del text íntegre dels convenis en gvaOberta, és necessari dictar instruccions relatives al
procediment de la publicació dels convenis i als límits referits a la protecció de dades de caràcter personal. Per
això, d'acord amb la competència atorgada pel mencionat Decret 160/2015, de 22 de setembre, es dicten les
següents:
Instruccions
Primera. Publicació dels convenis. Tots els convenis de la Generalitat es publicaran en gvaOberta una vegada
inscrits en el Registre de Convenis de la Generalitat regulat pel Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel
qual es regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
Esta obligació es realitzarà sense perjuí de la publicació en el DOGV, quan corresponga, d'acord amb el que
establix l'article 20 del mencionat Decret 176/2014.
Segona. Persones responsables. La publicació dels convenis correspondrà a les persones gestores i usuàries de
gvConvenios autoritzades per les Subsecretaries o per l'òrgan competent de les entitats del sector públic
instrumental.
Tercera. Límits de la publicació dels convenis. La normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter
personal és la següent:
-La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament que
el desenvolupa.
-El Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Com a conseqüència de la interpretació de les citades normes, s'han emés diversos informes de l'Agència Espanyola
de protecció de dades i del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno relatius als límits de la publicitat de dades
de caràcter personal.
Es consideren dades de caràcter personal qualsevol informació númerica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o
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de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables (article 5 f) del Reglament
2016/679).
A) Convenis que continguen dades de persones jurídiques: Les dades de les persones jurídiques es publicaran sense
cap limitació, per no tenir la consideració de dades de caràcter personal. Es publicarà el nom, CIF, domicili...
B) Convenis que continguen dades personals: Seguint especialment l'Informe 0322/2010 i el Criteri Interpretatiu
4/2015 de data 23-7-2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno i de l'Agència Espanyola de protecció de
dades, en la publicació del text íntegre dels convenis sempre s'anonimitzaran les dades personals següents:
DNI/NIF i rúbrica (firma manuscrita) tant dels alts càrrecs, representants de persones jurídiques com de la resta de
persones físiques. Per tant, en aquests casos, únicament es publicarà el nom i els cognoms de les persones físiques.
C) Convenis que continguen dades especialment protegides: Si existira algun dels límits establits en la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal especialment protegits (article 7 de la L.O. 15/1999 i/o en la
disposició addicional única de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Obertes per a la Generalitat, també
quedaran anonimitzats el nom i els cognoms (per exemple: dades relatives a menors, dones que han patit violència
de gènere...).
D) Convenis de caràcter confidencial: Conforme a l'article 9.1 de la Llei 2/2015, quan no siga possible publicar el
text íntegre del conveni per raons de confidencialitat, s'indicarà el seu objecte, les parts firmants, la duració, les
obligacions econòmiques o de qualsevol índole i les seues modificacions si les haguera.
Per tal que es considere un conveni confidencial i, per tant, aplicar este límit a la publicitat del text íntegre, s'haurà
d'incloure en el conveni una clàusula que faça referència a la confidencialitat i se justificarà en la normativa
específica existent (per exemple: patents, marques...).
Quarta. Principi de reutilització de la informació i anonimització de dades.- D'acord amb el principi de
reutilització de la informació prevista en l'article 4.2.h) de la Llei 2/2015, la informació es publicarà i difondrà en
formats que possibiliten i afavorisquen la seua reutilització; per tant el text íntegre dels convenis haurà de
publicarse en gvConvenios en algun dels formats següents: .doc, .odt, o equivalent. Açò facilitarà l'anonimització
de les esmentades dades personals.
L'anonimització de les dades personals podrà fer-se per omissió, o substituïnt-les per aspes (XXX) o asteriscs
(***).
València, 31 d'octubre de 2016
La directora general de Transparència i Participació
AITANA JOANA|MAS|
MAS
2016.10.31 12:54:07
+01'00'

Aitana Mas Mas
A L'ATENCIÓ DE LES SUBSECRETARIES I DE LES UNITATS DE TRANSPARÈNCIA DE LES
CONSELLERIES I DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

