
CÓM AFECTA LA LLEI DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA

Des del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya (Gremi) s'ha realitzat una comunicació i reunió amb els agremiats en relació a l'obligació que 
tenen setmanalment les Galeries d'Art de comunicar les compres de les obres i objectes d'art que provenen d'una segona o successiva 
compravenda (mercat secundari) que ha realitzat durant la setmana anterior.

Aquesta obligació ha estat comunicada pels Mossos d'Esquadra al Gremi en relació a l'actual marc normatiu que imposa al dit cos policial 
el deure de col·laborar per vetllar per la seguretat ciutadana (Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 
ciutadana).

Per al compliment d'aquest deure de col·laborar la policia autonòmica ha establert la necessitat de recopilar quanta més informació millor 
per poder prevenir o perseguir delictes com el blanqueig de capitals, finançament del terrorisme, estafes, robatoris, etc.

Entre les fonts d'informació que considera necessàries recopilar hi ha la de les compres d'obres o objectes d'art realitzades per les 
galeries d'art, sempre que es corresponguin a compres de l'anomenat mercat secundari.

En relació a aquesta obligació ens podríem preguntar si legalment és legítim que es demani aquesta informació prèvia a la comissió de 
qualsevol delicte. Respondre que sí perquè justament el que es pretén és prevenir o evitar aquest tipus de delictes i en el cas que ja 
s'haguessin comès el de tenir més informació per combatre’l sempre sota l'òptica que és en nom de la protecció de la seguretat 
ciutadana.
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D'altra banda, i en relació als camps sol·licitats pels Mossos d'Esquadra que s'han d'omplir setmanalment es troba el del preu de 
l'obra d'art o les dades personals del venedor... fins a quin punt esdevé un conflicte d'interès amb la Llei de Protecció de Dades 
Personals ?. Doncs bé, atès que l'esmentada llei obliga les galeries d'art a estar subjectes a registre documental i facilitar informació 
s'ha d'entendre que el seu compliment no vulnera cap altra normativa ni tan sols la de protecció de dades.

Ara bé, si el venedor no disposa de telèfon o una adreça de correu electrònic o no ho vol facilitar no cal dir que detallar en el camp 
corresponent un "no disposa" o "no s'ha volgut facilitar" seria suficient per salvaguardar les responsabilitat del galerista.

Un cas pràctic controvertit és aquell en el qual el galerista actua com a intermediari entre venedor i comprador, en aquest cas si el 
galerista no compra la peça entenem, almenys de moment i si no hi ha noves intruccions per part de Mossos, que no té obligació de 
comunicar la compravenda.

Finalment, advertir que l'incompliment de l'obligació d'informar comportarà segons la llei la comissió d'infraccions greus les sancions 
de les quals poden abastar des de 601 euros a 30.000 euros.
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