Sotsdirecció General d’ Atenciò a la Ciutadania, Qualitat i
Inspecció de Serveis
Passeig de l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Códi expedient: D890/17
Orige de l’actuació:
El 28 d'octubre de 2017 es presenta denúncia al registre de l'Oficina PROP d’Alcoi, en la que es comunica a
la Inspecció General de Serveis que, durant la tramitació d'un expedient sancionador en matèria de caça es
podria haver produït una infracció de la Llei Orgànica, 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
Objecte de l’actuació:
Anàlisi de la documentació presentada per tal de determinar si concorria alguna irregularitat que
corresponguera investigar a la Inspecció General de Serveis.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi preliminar y arxiu de la denúncia.
Data emissió informe:
Escrit d’inadmissió de 17 de novembre de 2017

Resultats de l’actuació:
La Resolució, de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual s'ordena la publicació i màxima difusió del protocol pel qual
s'establixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació desenvolupats per la
Inspecció General de Serveis (DOCV núm.: 7660 de 18/11/2015), al punt segón s’establix que, les
denúncies han de referir-se a suposades irregularitats que no tinguen el seu propi i natural procediment
específic de reclamació. Tenint en compte que, tal com es manifesta en la denúncia presentada, s'hauria
pogut produir una vulneració (sense qualificar) de les previsions contingudes en la Llei Órganica 15/1999
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i considerant que l'article 18 de l'esmentada norma possibilita
que les actuacions contràries a allò que s'ha disposat en la dita llei puguen ser objecte de reclamació
davant de l'Agència de protecció de dades (AEPD), no resulta procedent l'obertura d'una actuació
investigadora per part de la IGS ja que la normativa aplicable preveu específicament un procediment i un
òrgan competent per a la tramitació de la seua reclamació.

