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Introducció 

Aquest programari permet la generació de models de notificació de creació, 
modificació i supressió de fitxers amb dades de caràcter personal per sol·licitar 
la seva inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, 
mitjançant suport digital o a través d'Internet.  

Les persones físiques o jurídiques enunciades per l'art. 3 de la Llei 32/2010, d'1 
d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que creïn de fitxers de 
dades de caràcter personal estan obligades a notificar-los a l'Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, per a la seva inscripció en el Registre de Protecció de 
Dades de Catalunya. Així mateix, amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 
l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, tots els subjectes previstos a l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 estan 
obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions 
públiques. 

La inscripció d'un fitxer en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya és 
declarativa i únicament acredita que s'ha complert amb l'obligació de notificació 
prevista a la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de la Protecció 
de Dades. D’aquesta inscripció no se’n desprèn que el responsable del fitxer 
compleix la resta d'obligacions previstes a la Llei i a la resta de disposicions 
reglamentàries.  

Qualsevol modificació posterior en el contingut de la inscripció d'un fitxer en el 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya s’ha de comunicar a l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, mitjançant una sol·licitud de modificació o de 
supressió de la inscripció, segons correspongui.  

En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals 
que consten en aquesta notificació s'inclouran en el fitxer denominat Registre 
de Protecció de Dades de Catalunya. Les dades es faran servir en el marc del 
procediment administratiu seguit per resoldre la vostra sol·licitud i per a 
qualsevol comunicació posterior amb l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades que sigui necessària. Les vostres dades personals es podran comunicar 
a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en compliment d'obligacions 
legalment establertes. En tot cas, es poden exercir els vostres drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (c. Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona). Així mateix, es poden 
exercir els drets a través del formulari electrònic que trobareu a 
https://seu.apd.cat/ca/tramits/arco 

En el cas que en la notificació s'hagin d'incloure dades relatives a persones 
físiques diferents de qui efectua aquesta sol·licitud, cal informar-les dels 
aspectes que figuren en l'apartat anterior abans d'incloure-les-hi.  

La transferència de les dades a través d'Internet es durà a terme mitjançant un 
protocol segur per tal de preservar la confidencialitat de les dades trameses.  
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El programari és de lliure disposició i còpia, excepte en allò que afecta el seu 
codi font. 

Està prohibida la modificació, descompilació, desensamblament, desencriptació, 
extracció o l'aplicació de reenginyeria inversa sobre el programari.  
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Descripció general del programari 

El programari d'ajuda a la notificació de fitxers permet:  

• Emplenar notificacions de creació, modificació i supressió de fitxers 
privats.  

• Obtenir un suport digital amb les notificacions generades, 
independentment dels responsables especificats en cada una d'elles, 
per al seu enviament posterior a l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.  

• Enviar les notificacions generades correctament, independentment dels 
responsables especificats en cada una d'elles, al servidor Web de 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per mitjà d'Internet.  

• Guardar, modificar i esborrar les notificacions emplenades, ja siguin 
correctes o incorrectes.  

• Exportar les notificacions generades al sistema d'arxius de l'ordinador.  

El programari reprodueix els diversos apartats del model de notificació i els 
distribueix en pestanyes.  

Heu d'assenyalar la casella o les caselles que millor reflecteixin el contingut, la 
finalitat i els usos previstos del tractament o fitxer, després de llegir totes les 
incloses en cada un dels apartats.  

Per als camps de text lliure, indiqueu de forma breu però completa la informació 
sol·licitada. En cas que inclogueu diversos valors en un mateix camp de text 
lliure separeu-los per comes.  

En funció del tipus de notificació, heu d’emplenar obligatòriament els apartats 
següents:  

• En el cas d'una notificació de CREACIÓ de fitxer:  

Apartat 1 RESPONSABLE  

Apartat 3 DISPOSICIÓ 

Apartat 4 NOM DEL FITXER

Apartat 5 PROCEDÈNCIA  

Apartat 6 SEGURETAT 

Apartat 7 ESTRUCTURA 
Apartat 8 FINALITAT 
Apartat 9 COL·LECTIU  
Apartat 10 PROCEDÈNCIA 

• No obstant això, en cas que sigui necessari, heu d'emplenar els altres 
apartats no obligatoris.  
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• En el cas d’una notificació de MODIFICACIÓ d'una inscripció:  

Apartat 3 DISPOSICIÓ  

Apartat 14 MODIFICACIÓ

• No obstant això, heu d'emplenar els apartats que desitgeu modificar 
(com a mínim un).  

 

• En el cas d’una notificació de SUPRESSIÓ d'una inscripció:  

Apartat 3 DISPOSICIÓ 

Apartat 13 SUPRESSIÓ

En el menú 'Ajuda' obtindreu ajuda general de l'aplicació, organitzada per 
temes.  

En el menú 'Ajuda' també obtindreu ajuda dinàmica referent a la pestanya 
actual. Aquesta ajuda anirà canviant dinàmicament mentre canvieu de 
pestanya. També hi podeu accedir mitjançant la tecla de funció 'F1'.  
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Conceptes 

Notificació 

Una notificació és el procediment mitjançant el qual una entitat pública o 
privada posa en coneixement de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades el 
tractament de fitxers de dades de caràcter personal, registrades en suport físic. 
Es poden notificar creacions, modificacions i supressions de fitxers de dades.  

Icones representatives d'una notificació, segons el tipus  

Icona Descripció 

 Aquesta icona s'utilitza per a notificacions de creació .  

 Aquesta icona s'utilitza per a notificacions de modificació . 

 Aquesta icona s'utilitza per a notificacions de supressió .  

Modificadors de les icones de notificació segons l'estat  

Modificador Descripció 

 
Aquest modificador, superposat a la icona de la notificació 
corresponent, indica que aquesta notificació ha estat validada 
parcialment.  

 
Aquest modificador, superposat a la icona de la notificació 
corresponent, indica que aquesta notificació ha estat validada.  

 
Aquest modificador, superposat a la icona de la notificació 
corresponent, indica que aquesta notificació ja ha estat enviada.  

Enviament de sol·licituds 

L'enviament de sol·licituds és el mitjà pel qual una entitat fa arribar notificacions 
a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

Icones representatives de l'enviament de sol·licituds  

Icona Descripció 

 Aquesta icona s'utilitza per representar les sol·licituds enviades. 

Modificadors de les icones d'enviament de sol·licituds  

Modificador Descripció 

 
Aquest modificador, superposat a la icona d'enviament de 
sol·licituds corresponent, indica que l'enviament de sol·licituds ha 
estat satisfactori .  

 
Aquest modificador, superposat a la icona d'enviament de 
sol·licituds corresponent, indica que l'enviament de sol·licituds ha 
estat erroni .  
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Signatura electrònica 

És el conjunt de dades, en format electrònic, annexades a un document 
electrònic, que es fa servir com a mitjà per identificar formalment l'autor o els 
autors del document que la recull.  

Accessos autoritzats 

Autoritzacions concedides a un usuari per utilitzar els diversos recursos.  

Persona afectada o interessada 

Persona física titular de les dades que siguin objecte del tractament a què es 
refereix la definició del terme tractament de dades d'aquest glossari.  

Autenticació 

Procediment de comprovació de la identitat d'un usuari.  

Cessió o comunicació de dades 

Qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de la 
interessada.  

Consentiment de la persona interessada 

Qualsevol manifestació de la voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, 
mitjançant la qual la persona interessada consent el tractament de dades 
personals que la concerneixen.  

Contrasenya 

Informació confidencial, sovint constituïda per una cadena de caràcters, que es 
pot fer servir en l'autenticació d'un usuari.  

Control d'accés 

Mecanisme que, en funció de la identificació ja autenticada, permet d'accedir a 
dades o recursos.  

Còpia de seguretat 

Còpia de les dades d'un fitxer automatitzat en un suport que en possibiliti la 
recuperació.  
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Fonts accessibles al públic 

Els fitxers que qualsevol persona pot consultar, sense que ho impedeixi una 
norma limitativa o sense altra exigència que, si escau, el pagament d'una 
contraprestació. Només es consideren fonts d'accés públic el cens promocional, 
els repertoris telefònics en els termes que preveu la normativa específica i les 
llistes de persones que pertanyen a grups de professionals que continguin 
únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, adreça i 
indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts 
d'accés públic els diaris i els butlletins oficials i els mitjans de comunicació.  

Dades de caràcter personal 

Qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables.  

Encarregat del tractament 

La persona física o jurídica, l'autoritat pública, el servei o qualsevol altre 
organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per 
compte del responsable del tractament.  

Fitxer 

Qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la 
forma o la modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.  

Incidència 

Qualsevol anomalia que afecta o pot afectar la seguretat de les dades.  

Procediment de dissociació 

Qualsevol tractament de dades personals en què la informació que s'obté no es 
pot associar a una persona identificada o identificable.  

Recurs 

Qualsevol part component d'un sistema d'informació.  

Responsable de seguretat 

Persona o persones a les quals el responsable del fitxer ha assignat 
formalment la funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat 
aplicables.  
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Responsable del fitxer o tractament 

Persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, 
que decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament.  

Sistemes d'informació 

Conjunt de fitxers automatitzats, programes, suports i equips utilitzats per 
emmagatzemar i tractar dades de caràcter personal.  

Suport 

Objecte físic susceptible de ser tractat en un sistema d'informació i sobre el 
qual es pot gravar o del qual es poden recuperar dades.  

Tractament de dades 

Operacions i els procediments tècnics, de caràcter automatitzat o no, que 
permeten recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar 
dades, així com les cessions que es derivin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències.  

Usuari 

Subjecte o procés autoritzat per accedir a dades o recursos.  
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Tasques 

Crear una notificació 

Per tal de crear una nova notificació, seguiu els passos següents:  

• Accediu al menú contextual mitjançant el botó dret del ratolí i 
seleccioneu l'opció 'Nou'. Ho podeu fer també a través del menú 'Fitxer'.  

• A la llista que es desplega, seleccioneu l'opció "Notificació".  
• Doneu un nom a la notificació. 
• Al diàleg que apareix seleccioneu el tipus de notificació que desitgeu 

d'entre els següents possibles:  

Creació  

Modificació 

Supressió 

• Premeu el botó "Finalitzar". 
• A continuació, apareixerà el formulari corresponent al tipus de notificació 

escollida.  

Notificació de creació 

En seleccionar la creació d'una 'Notificació de creació' apareix un nou formulari:  

• El formulari es presenta al centre de la pantalla. Cada pestanya 
correspon a un apartat diferent.  

• Empleneu les dades i premeu el botó 'Validar' que hi ha a la 'Barra 
d'eines'. Obtindreu informació dels errors comesos a l’hora d’emplenar 
l'apartat actual, si n’hi ha. Si desitgeu esborrar totes les dades de 
l'apartat que teniu en pantalla, premeu el botó 'Buidar' que hi ha a la 
'Barra d'eines'. Quan un apartat estigui emplenat correctament, 
apareixerà una marca de validació impresa sobre la pestanya de 
l'apartat corresponent.  
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Notificació de modificació 

En seleccionar la creació d'una 'Notificació de modificació', apareix un nou 
formulari:  

• El formulari es presenta al centre de la pantalla. Cada pestanya 
correspon a un apartat diferent.  

• Els apartats no obligatoris apareixen desactivats. Si voleu modificar 
algun d'aquests apartats, heu d'activar-los a la pestanya 'Modificació', on 
cal especificar les dades següents:  

o La denominació social del responsable del fitxer o tractament.  
o El CIF / NIF del responsable amb el qual figura inscrit el fitxer.  
o El codi d'inscripció assignat per l'Autoritat. 
o Els apartats que voleu modificar. 

• Tingueu present que, en crear una 'Notificació de modificació', els 
apartats que hagin estat seleccionats han d'emplenar-se.  

• Empleneu les dades i premeu el botó 'Validar' que hi ha a la 'Barra 
d'eines'. Obtindreu informació dels errors comesos a l’hora d’emplenar 
l'apartat actual, si n’hi ha. Si desitgeu esborrar totes les dades de 
l'apartat que teniu en pantalla, premeu el botó 'Buidar' que hi ha a la 
'Barra d'eines'. Quan un apartat estigui emplenat correctament, 
apareixerà una marca de validació impresa sobre la pestanya de 
l'apartat corresponent.  
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Notificació de supressió 

En seleccionar la creació d'una 'Notificació de supressió', apareix un nou 
formulari:  

• Apareix un únic apartat obligatori, on cal especificar les dades següents:  
o La denominació social del responsable del fitxer o tractament.  
o El CIF / NIF del responsable amb el qual figura inscrit el fitxer.  
o El codi d'inscripció assignat per l'Autoritat.  
o El motiu de la supressió.  
o El destí de la informació o les previsions adoptades per destruir-la. 

• Empleneu les dades i premeu el botó 'Validar' que hi ha a la 'Barra 
d'eines'. Obtindreu informació dels errors comesos a l’hora d’emplenar 
l'apartat actual, si n’hi ha. Si desitgeu esborrar totes les dades de 
l'apartat que teniu en pantalla, premeu el botó 'Buidar' que hi ha a la 
'Barra d'eines'. Quan un apartat estigui emplenat correctament, 
apareixerà una marca de validació impresa sobre la pestanya de 
l'apartat corresponent.  
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Modificar una notificació 

Per tal de modificar una notificació que no s’hagi enviat i, per tant, no s’hagi 
notificat encara a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, cal seguir els 
passos següents:  

• Seleccioneu la notificació desitjada al 'Navegador de notificacions'.  
• Accediu al menú contextual mitjançant el botó dret del ratolí.  
• Seleccioneu 'Obrir'. Apareixerà en pantalla el formulari corresponent a la 

notificació seleccionada.  
• Feu les modificacions dels camps que vulgueu.  
• Una vegada emplenats, podeu gravar la notificació.  

Suprimir una notificació 

En qualsevol moment, i sigui quin sigui el seu estat, es pot esborrar del dipòsit 
de notificacions del programari.  

Per esborrar una notificació, executeu els passos següents:  

• Seleccioneu la notificació desitjada al 'Navegador de notificacions'.  
• Accediu al menú contextual mitjançant el botó dret del ratolí.  
• Seleccioneu 'Suprimir'. Apareixerà a la pantalla un diàleg de confirmació.  
• Accepteu i la notificació quedarà eliminada del sistema.  
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Gravar una notificació 

Les dades d'una notificació es poden emmagatzemar en disc en qualsevol 
moment, independentment de l'estat en què es trobi la notificació.  

Per gravat la notificació, accediu al menú 'Fitxer' i seleccioneu l'opció 'Guardar'.  

Una notificació estarà completa i disponible per al seu enviament quan tots els 
apartats obligatoris estiguin emplenats i guardats i els opcionals que s’emplenin, 
estiguin complets i siguin vàlids.  

Si, altrament, hi ha apartats obligatoris pendents de completar o algun apartat 
opcional a mig completar o incorrecte, es gravarà, però no es podrà ser enviar.  

Per poder gravar la notificació, no és necessari que els apartats on consti 
alguna dada hagin estat validats i estiguin emplenats de forma correcta. Les 
dades es gravaran igualment, però els apartats no es consideraran complets 
fins que no hagin estat emplenats correctament.  

La mateixa funcionalitat la dona el botó 'Guardar' de la 'Barra d'eines'.  

Només es podran enviar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades les 
notificacions completes, fins un màxim de 50 notificacions per enviament i 
exclusivament referents a un mateix responsable.  

Enviar sol·licituds 

Una vegada s'ha completat i validat una notificació, s’ha d’enviar a l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, bé mitjançant signatura electrònica o Bé 
imprimint-la (quan la tramesa s’ha realitzat per Internet) i enviant-a per correu 
postal. 

 

En el cas que alguna notificació estigui completament validada, el botó d'Enviar, 
la imatge del qual presentem més amunt, quedarà activat.  

En prémer el botó el programari presentarà el següent diàleg, on podem escollir 
les notificacions a enviar de totes les completament validades. Per defecte, 
totes aquestes estaran seleccionades.  

Noteu que en un mateix enviament es poden incloure notificacions completes 
de més d'un responsable.  
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Seguidament apareixerà el següent diàleg, on es podrà emplenar la sol·licitud 
amb les dades del sol·licitant que envia les notificacions per registrar, o crear-
ne un de nou seleccionant * Sol·licitant no registrat * en el camp de selecció del 
sol·licitant. Per a completar l’enviament mitjançant signatura electrònica heu de 
marcar la casella “Estic conforme”. Prèviament haureu d’haver introduït el 
certificat digital atès que en cas contrari no apareixerà la casella esmentada 
(veure pàgina 30).  
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Si opteu per l’enviament sense signatura electrònica haureu de realitzar 
l’enviament a través d’Internet i fer arribar a l’Autoritat la sol·licitud d’inscripció 
que acabeu d’omplir, signada, per correu postal. 
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Podreu procedir a la seva impressió mitjançant l’opció ‘imprimir’ que trobareu al 
menú ‘Fitxer’ o el botó ‘Imprimir’ que es troba a la ‘Barra d’eines’.  

 

Extreure notificacions 

Aquesta opció serveix per extreure, en una nova carpeta, totes les notificacions 
de la tramesa seleccionada.  

 

Per fer l'extracció:  

• Seleccioneu la sol·licitud a extreure al 'Navegador de notificacions'.  
• Accediu al menú contextual mitjançant el botó dret del ratolí.  
• Seleccioneu 'Extreure notificacions'.  

Aquesta opció farà aparèixer una nova carpeta amb el nom de la sol·licitud que 
contindrà totes les notificacions.  

 

Exportar notificacions 

Dins del programari d'ajuda a les notificacions de fitxers de dades personals, hi 
trobareu la funcionalitat d'exportar notificacions. Aquesta funcionalitat permet 
fer una extracció d'una selecció de notificacions, per tal de poder-les 
emmagatzemar en suport digital per recuperar-les posteriorment o per facilitar 
el traspàs entre programes instal·lats en ordinadors diferents.  

 

Per exportar una o més notificacions:  
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• Seleccioneu la notificació desitjada al 'Navegador de notificacions'. 
Podeu seleccionar més d'una notificació per enviar, prement la tecla 'Ctrl' 
de forma continuada i seleccionant les notificacions desitjades al 
'Navegador de Notificacions'.  

• Accediu al menú contextual mitjançant el botó dret del ratolí o al menú 
'Fitxer'.  

• Seleccioneu l'opció 'Exportar ...'. 
• Escolliu la ubicació destí al diàleg que apareix a continuació.  

Una vegada finalitzat el procés, en el directori indicat hi trobareu els diferents 
fitxers en format xml, que representen el conjunt de notificacions assenyalades.  

Importar notificacions 

Dins del programari d'ajuda a les notificacions de fitxers de dades personals, hi 
trobareu la funcionalitat d'importar notificacions.  

 

Per importar una o més notificacions:  

• Accediu al menú contextual mitjançant el botó dret del ratolí o al menú 
'Fitxer'.  

• Seleccioneu l'opció 'Importar ...'. 
• Escolliu la ubicació origen al diàleg que apareix a continuació.  

Buidar formulari 

Botó situat a la 'Barra d'eines'. 

Buida els camps de la pestanya actual. 

 

Validar formulari 

Botó situat a la 'Barra d'eines'. 

Valida els camps de la pestanya actual. Si és correcte, marca la pestanya amb 
el símbol de validat. Si és incorrecte, dóna un missatge d'error en la validació a 
la 'Barra d'estat'.  
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L'editor 

1. Responsable del fitxer o tractament 

S’indicarà en aquest apartat la persona física o jurídica, de naturalesa pública o 
organisme administratiu responsable del fitxer, és a dir, la que decideixi sobre 
la seva finalitat, contingut i ús del tractament.  

• Seleccioneu el tipus d’Administració en el qual s’emmarca l’organisme 
responsable del fitxer. 

• Completeu els camps amb les dades corresponents a l’”Entitat pública 
responsable del fitxer o del tractament”, el “Departament, àrea o servei 
responsable” i la “Secretaria general, direcció general, regidoria, 
gerència o secció responsable”. 

• Indiqueu el NIF de la persona física o jurídica, de naturalesa pública o 
organisme administratiu titular del fitxer. 

• Finalment, completeu les dades corresponents a l’adreça del 
responsable. El telèfon, el fax i l’adreça de correu electrònic són de 
complimentació voluntària.  

Quan el responsable del fitxer no estigui establert en el territori de la Unió 
Europea i en el tractament de dades utilitzi mitjans situats en el territori 
espanyol, llevat que aquests mitjans s'utilitzin amb fins de tràfic, heu de 
designar-ne un representant a Espanya, sense perjudici de les accions que es 
puguin emprendre contra el responsable del tractament. En aquest cas, heu 
d'emplenar obligatòriament les dades del seu representant a Espanya a 
l'apartat 2 - Servei o unitat per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició.  

 

2. Servei o unitat per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició 

Aquest apartat només s'ha d'emplenar en cas que l'adreça on es prevegi 
atendre el ciutadà que vulgui exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i 
cancel·lació sigui diferent de la que s'indica a l'apartat 1 - Responsable del 
fitxer o tractament.  

Heu d'emplenar obligatòriament el nom de la dependència o l'oficina i l'adreça 
completa. Si n'hi ha diverses o són determinables, indiqueu l'oficina principal o 
la dependència a la qual s'ha d'adreçar la persona afectada per exercir els seus 
drets. El telèfon, el fax i l'adreça electrònica no són camps obligatoris.  
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3. Disposició general 

Per tal de complimentar aquest apartat, cal seguir les passes següents: 

• Indiqueu la disposició general publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya o diari oficial corresponent, relativa a la creació, 
modificació o supressió de fitxers de les Administracions Públiques.  

• A continuació, indiqueu el número de la disposició, així com la seva data 
de publicació.  

• Després procediu a complimentar l’apartat següent, on caldrà indicar-hi 
la naturalesa de la disposició, és a dir, si en la disposició es fa referència 
a la creació, modificació o supressió del fitxer, i del títol de la disposició. 

 

4. Nom del fitxer i descripció del tractament de dades 

• Indiqueu el nom que identifiqui el fitxer o tractament a notificar i una breu 
descripció del mateix.  

• Afegiu una breu descripció referent al conjunt de fitxers automatitzats o 
no, programes, suports i equips usats per l’emmagatzematge i 
tractament de les dades de caràcter personal. 

• A continuació, marqueu la casella corresponent al tipus de tractament al 
que se sotmet el fitxer que s’està declarant: manual i/o automatitzat. 

• Si esteu declarant un fitxer automatitzat, 

1. Marqueu la tipologia a què correspon el sistema descrit: sistema 
central, ordinador personal o altres. 

2. Si el sistema disposa de connexions externes, senyaleu ‘SÍ’ a la 
pregunta corresponent i, a continuació, indiqueu el tipus de xarxa amb 
què es realitzen les connexions.  

3. Opcionalment, podeu també indicar l’adreça de la pàgina web 
corresponent.  

 

5. Encarregat del tractament 

Aquest apartat només s'ha d'emplenar quan un tercer realitzi el tractament per 
compte del responsable, i això impliqui una ubicació del fitxer diferent de la que 
indica l'apartat 1, Responsable del fitxer o tractament  

Els tractaments per compte de tercers han d'estar regulats en un contracte, que 
ha de constar per escrit o d’alguna altra forma que en permeti acreditar la 
subscripció i el contingut. També s’ha d’establir expressament que l'encarregat 
del tractament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable 
del fitxer, que no les aplicarà o les utilitzarà amb una finalitat diferent de la que 
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figuri en l'esmentat contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones (article 12 de la LOPD).  

Una persona que treballa sota la dependència o autoritat directa del 
responsable del fitxer, per una relació contractual dins l'àmbit del dret laboral, 
no té la consideració d'encarregat del tractament als efectes de la LOPD.  

Per a la complementació d’aquest apartat, cal emplenar les dades següents: 

• En el cas què l’encarregat del tractament sigui una persona física o 
jurídica de naturalesa privada, no oblideu assenyalar-ho a la casella 
corresponent i indicar el codi d’activitat principal de la mateixa (els codis 
d’activitat principal els trobareu a l’annex). 

• A més, caldrà que indiqueu l’adreça de l’encarregat del tractament. Si 
l’adreça de l’encarregat del fitxer o tractament es troba fora del territori 
espanyol o del territori de la Unió europea, haurà de complimentar 
obligatòriament l’Apartat de Transferències internacionals.  

6. Mesures de seguretat 

En aquest apartat s'ha d'indicar el nivell de seguretat exigible. De conformitat 
amb el que estableix el Reglament de desplegament de la LOPD (Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre), aquestes mesures es classifiquen en tres 
nivells: bàsic, mitjà i alt. Nivell bàsic: s'ha d'assenyalar per a qualsevol fitxer de 
dades de caràcter personal, llevat dels que estiguin inclosos en algun dels 
nivells següents.  

Nivell mitjà: a més de les de nivell bàsic, s'han d'implantar aquestes mesures 
quan:  

• El fitxer conté dades relatives a la comissió d'infraccions administratives 
o penals.  

• Es tracta d'un fitxer el responsable del qual és l'Administració tributària i 
està relacionat amb l'exercici de potestats tributàries.  

• Es tracta d'un fitxer del qual són responsables les entitats financeres per 
a finalitats relacionades amb la prestació de serveis financers.  

• Es tracta d'un fitxer per a la prestació de serveis d'informació de 
solvència patrimonial o crèdit.  

• El fitxer té la finalitat de fer tractaments sobre compliment/incompliment 
d'obligacions dineràries.  

• Es tracta de fitxers dels quals són responsables les mútues d'accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.  

• El fitxer conté un conjunt de dades de caràcter personal que ofereix una 
definició de les característiques o de la personalitat dels ciutadans i que 
permet avaluar determinats aspectes de la personalitat o del 
comportament.  

Nivell alt: s'ha d'assenyalar per a qualsevol fitxer de dades de caràcter personal 
que es refereixi a dades d'ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen 
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racial, salut o vida sexual, així com els que contenen dades derivades d'actes 
de violència de gènere.  

Excepcionalment, es poden implantar les mesures de nivell bàsic o, si escau 
mitjà, en fitxers que tractin dades especialment protegides quan:  

• Aquestes dades s'utilitzen amb l'única finalitat de fer una transferència 
dinerària a les entitats de les quals els afectats siguin associats o 
membres.  

• Es tracta de fitxers que de forma incidental o accessòria, contenen 
dades que no tenen relació amb la seva finalitat.  

També es poden implantar les mesures de seguretat de nivell bàsic en els 
fitxers o tractaments que contenen dades relatives a la salut referents, 
exclusivament, al grau de discapacitat o la simple declaració de discapacitat o 
invalidesa de la persona afectada, amb motiu del compliment de deures públics.  

En qualsevol cas, com a mínim s'està obligat a implantar les mesures de 
seguretat de nivell bàsic.  

 

7. Estructura bàsica. Tipus de dades incloses al fitxer.  

En aquest apartat s’indicarà quines dades s’emmagatzemen en el fitxer a 
notificar. 

Dades especialment protegides 

El tractament de dades especialment protegides d'ideologia, afiliació sindical, 
religió o creences només es pot fer si s'ha obtingut el consentiment exprés i per 
escrit de l'afectat. No obstant això, la LOPD exceptua d'aquesta norma general 
els fitxers mantinguts pels partits polítics, sindicats, esglésies, confessions o 
comunitats religioses i associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de 
lucre, que tinguin finalitats polítiques, filosòfiques, religioses o sindicals, quant a 
les dades relatives als seus associats o membres, sense perjudici que la cessió 
d'aquestes dades requereix sempre el consentiment previ de la persona 
afectada 

Aquest apartat ha d'emplenar-se únicament quan siguin objecte de tractament 
les dades de caràcter personal que revelin o facin referència a ideologia, 
afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut, vida sexual, infraccions 
penals o administratives.  

Altres dades especialment protegides 

El tractament de dades especialment protegides relatives a l'origen racial, salut 
o vida sexual, només es pot dur a terme amb el consentiment exprés de la 
persona afectada o quan, per raons d'interès general, així ho disposi una llei.  
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Dades de caràcter identificatiu 

Marqueu tots i cadascun dels tipus de dades incloses o tractades en el fitxer. 
En cas que es tracti de dades no descrites expressament en els tipus indicats 
en el model de notificació, especifiqueu-les de forma resumida a l'epígraf 
"Altres dades de caràcter identificatiu".  

Qualsevol fitxer de dades de caràcter personal ha de contenir almenys alguna 
dada de caràcter identificatiu.  

Altres dades tipificades 

Seleccioneu els tipus de dades de caràcter personal incloses en el fitxer de la 
llista que figura al formulari.  

En cas que les dades incloses en el fitxer no estiguin identificades a la llista, 
descriviu-les de forma breu a l'epígraf "Altres tipus de dades".  

8. Finalitat del fitxer i usos previstos 

Les dades de caràcter personal només es podran recollir per al seu tractament, 
així com sotmetre-les als esmentats tractaments, quan siguin adequades, 
pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i siguin de les finalitats 
determinades, explícites i legítimes, per les que s’hagin obtingut.  

Per de complimentar aquest apartat: 

• Indiqueu una descripció detallada de la finalitat i usos previstos 
determinats del fitxer i seleccioneu la tipificació de finalitat que es 
correspongui amb la descripció especificada, tot assenyalant les caselles 
corresponents.  

• S’aconsella consultar tota la llista de finalitats del model a fi de poder 
seleccionar aquells valors definits que millor concretin la finalitat i usos 
del fitxer automatitzat. 

• En cas que cap valor s’adapti a les finalitats i usos previstos, seleccioneu 
el valor “ALTRES”. 

• Les dades de caràcter personal objecte de tractament no podran usar-se 
per finalitats incompatibles amb aquelles per les que les dades hagin 
estat recollides.  

 

 

9. Persones o col·lectius 

Descriviu els col·lectius o persones origen de la informació del fitxer o 
tractament, tant si el col·lectiu o grup de persones és recollit explícitament com 
si és recollit implícitament en el fitxer.  
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10. Procedència de les dades i procediment de recollida previst  

Procedència de les dades 

S'ha de marcar almenys una de les caselles corresponents a l'origen de les 
dades de caràcter personal del fitxer.  

Tingueu en compte que són fonts accessibles al públic: els fitxers que pot 
consultar qualsevol persona sense que ho impedeixi una norma limitativa o 
només amb l'exigència que, si escau, es pagui una contraprestació. Tenen la 
consideració de fonts accessibles al públic, exclusivament, el cens promocional, 
els repertoris telefònics en els termes previstos per la seva normativa 
específica i les llistes de persones pertanyents a grups de professionals que 
continguin únicament les dades del nom, títol, professió, activitat, grau 
acadèmic, adreça i indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el 
caràcter de fonts accessibles al públic els diaris i els butlletins oficials i els 
mitjans de comunicació (article 3.j de la LOPD).  

Procediment de recollida 

Cal marcar almenys una de les caselles corresponents al procediment de 
recollida de les dades de caràcter personal. En cas que per a la recollida de les 
dades empreu altres procediments no reflectits expressament en el model de 
notificació, indiqueu-los al camp "Altres procediments de recollida de les dades".  

Suport utilitzat per l’obtenció de les dades. Marqueu la casella o caselles 
corresponents al suport utilitzat en la recollida de les dades de caràcter 
personal. En cas d’utilitzar-se per a la recollida de les dades altres suports no 
recollits expressament en el model de notificació, marqueu el literal “ALTRES” i 
especifiqueu-ne la descripció a l’espai corresponent al suport utilitzat.  

Dret d'informació en la recollida de les dades (article 5 de la LOPD):  

A les persones interessades a les quals se sol·licitin dades personals se les ha 
d’informar de manera expressa, precisa i inequívoca:  

• De l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de 
la finalitat de la recollida d'aquestes dades i dels destinataris de la 
informació.  

• Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que 
se’ls plantegin. 

• De les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a 
subministrar-les.  

• De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició.  

• De la identitat i l'adreça del responsable del tractament o, si escau, del 
representant.  

Si les dades no s'obtenen directament de la persona interessada, dins els tres 
mesos següents al moment del registre de les dades, el responsable del fitxer o 
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el seu representant ha d'informar la persona interessada, de manera expressa, 
precisa i inequívoca, del contingut del tractament, de la procedència de les 
dades i del que preveuen les lletres a), d) i e) del paràgraf anterior, llevat que 
n'hagi estat informat anteriorment.  

11. Cessió o comunicació de les dades 

Aquest apartat únicament s'ha d'emplenar en el supòsit que estigui previst fer 
cessions o comunicacions de dades. No es considera cessió de dades quan 
l'encarregat del tractament presta un servei al responsable del fitxer. 

Destinataris de les cessions: seleccioneu de la llista els destinataris o les 
categories de destinataris de les cessions. En cas que els destinataris no 
estiguin identificats a la llista, descriviu-ho de forma breu al camp 'Altres 
destinataris de cessions'.  

La comunicació de les dades ha d’emparar-se en algun dels supòsits legals 
relacionats en el model de notificació . 

• Assenyaleu els supòsits en els que s’empara la cessió o comunicació de 
dades. 

• Si existeix una llei que autoritza la cessió, indiqueu el número i any de la 
publicació de la mateixa. 

• En cas de destinataris determinats de la cessió, és a dir, totalment 
identificats, indiqueu el seu NIF, i el seu nom o raó social. 

• En cas d’existir més de quatre destinataris determinats de la cessió de 
les dades de caràcter personal, recolliu les dades identificatives dels 
mateixos: NIF, nom o raó social, separats per comes, al camp de text 
lliure de l’apartat denominat ‘Altres destinataris determinats’.  

Als únics efectes de la notificació de fitxers, en cas de no disposar d’espai 
suficient als apartats anteriors per consignar tots els destinataris de la cessió, 
indiqueu a l’apartat denominat destinataris, determinables o categories de 
destinataris les regles que permetin la seva identificació inequívoca i específica.  

 

12. Transferències internacionals 

Aquest apartat únicament s'ha d'emplenar en cas que es faci o estigui previst 
fer un tractament de dades fora del territori de l'Espai Econòmic Europeu. En 
cas que la transferència internacional tingui com a destinació un país que no 
proporciona un nivell adequat de protecció, s'ha de tenir en compte que la 
LOPD i el Reglament que la desplega estableixen que les previsions per fer 
transferències internacionals són diferents de les que corresponen a 
transferències internacionals que tenen com a destí un país que proporciona un 
nivell adequat de protecció.  

Es consideren països que proporcionen un nivell de protecció adequat els 
estats membres de la Unió Europea o un Estat respecte del qual la Comissió 
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de les Comunitats Europees hagi declarat que garanteix un nivell de protecció 
adequat, entre els quals estan inclosos, fins avui, Suïssa, l’Argentina, Guernsey, 
Illa de Man i el Canadà respecte a les entitats subjectes a l'àmbit d'aplicació de 
la llei canadenca de protecció de dades, Andorra, Illes Feroe, Israel, Jersey, 
Uruguai i Nova Zelanda. Als Estats Units d’Amèrica les entitats adherides als 
principis de l’”Escut de Privacitat EU-EEUU”. 

En cas que la transferència tingui com a destí un país que no proporcioni un 
nivell de protecció adequat al que presta la LOPD, la transferència s'ha 
d'emparar en alguna de les excepcions que preveu l'article 34:  

• Quan la transferència internacional de dades de caràcter personal resulti 
de l'aplicació de tractats o convenis en els quals Espanya sigui part.  

• Quan la transferència es faci als efectes de prestar o sol·licitar auxili 
judicial internacional.  

• Quan la transferència sigui necessària per a la prevenció o per al 
diagnòstic mèdics, la prestació d'assistència sanitària o el tractament 
mèdic o la gestió de serveis sanitaris.  

• Quan es refereixi a transferències dineràries de conformitat amb la seva 
legislació específica.  

• Quan la persona afectada hagi donat el seu consentiment inequívoc a la 
transferència prevista.  

• Quan la transferència sigui necessària per a l'execució d'un contracte 
entre la persona afectada i el responsable del fitxer o per a l'adopció de 
mesures precontractuals adoptades a petició de l'afectat.  

• Quan la transferència sigui necessària per formalitzar o executar un 
contracte subscrit o per subscriure, que té interès per a l'afectat, pel 
responsable del fitxer i un tercer.  

• Quan la transferència sigui necessària o legalment exigida per 
salvaguardar un interès públic. Té aquesta consideració la transferència 
sol·licitada per una administració fiscal o duanera per al compliment de 
les seves competències.  

• Quan la transferència sigui necessària per al reconeixement, l'exercici o 
la defensa d'un dret en un procés judicial.  

• Quan la transferència l'efectuï un registre públic, a petició d'una persona 
amb interès legítim, i la persona estigui d'acord amb la seva finalitat.  

Als efectes de l'existència del consentiment de la persona afectada en la 
transferència, s'ha de tenir en compte que perquè aquest consentiment tingui la 
consideració d'inequívoc, exigència prevista a l'article 34.e) de la LOPD, és 
obligatori que a la sol·licitud hi constin, a més del destinatari de la transferència, 
el país de destí, així com la finalitat específica i determinada per a la qual es 
transfereixen les dades de caràcter personal. Si la transferència internacional 
de dades no està emparada en cap dels casos esmentats en aquest apartat, 
n'heu de sol·licitar la preceptiva autorització.  

La transferència internacional de dades ha d’emparar-se en algun dels supòsits 
recollits al model de notificació.  

• Assenyaleu el supòsit que correspongui en cada cas. 



Programari d’ajuda a la notificació de fitxers 

 

 
28 

• Indiqueu les dades que permetin identificar els destinataris de la 
transferència internacional determinats, en concret, el país i el nom o raó 
social. 

• En cas d’existir més de quatre destinataris determinats de la 
transferència de les dades de caràcter personal, es recolliran les dades 
identificatives dels mateixos: nom o raó social i el país de destí, separats 
per comes, en el camp de text lliure de l’apartat denominat ‘Altres 
destinataris determinats’.  

Als únics efectes de la notificació de fitxers, en cas de no disposar d’espai 
suficient als apartats anteriors per consignar tots els destinataris de la 
transferència, indiqueu que permetin la seva identificació inequívoca i 
específica al camp destinataris determinables o categories de destinataris.  

 

13. Supressió 

Aquest apartat només s'ha d'emplenar en cas que notifiqueu la supressió d'un 
fitxer prèviament inscrit. Per fer-ho heu d'indicar el codi d'inscripció del fitxer 
assignat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o, si escau, per 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i les dades identificatives del 
responsable del fitxer.  

A més, heu d'indicar el motiu de la supressió en el camp corresponent, i la 
destinació de la informació en el camp següent.  

Si heu de destruir el fitxer, indiqueu les previsions adoptades per fer-ho.  

Quan un responsable diferent del que consta inscrit notifica la supressió d'un 
fitxer, s'ha d'adjuntar la documentació fefaent que justifiqui el canvi del titular.  

La supressió d’un fitxer ha d’estar regulada en la corresponent disposició 
general a la que es fa referència en l’apartat 3 relatiu a la Disposició general.  

 

14. Modificació 

Aquest apartat només l'heu d'emplenar en cas que notifiqueu la modificació 
d'un fitxer prèviament inscrit. Per fer-ho heu d'indicar el codi d'inscripció del 
fitxer assignat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o, si escau, per 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i les dades identificatives del 
responsable del fitxer (raó social, CIF/NIF  amb el que figura inscrit el fitxer) i 
heu d'assenyalar els apartats que es modifiquen respecte de la notificació 
anterior.  

S'han d'assenyalar els apartats que es vulguin modificar i s'han d'emplenar 
completament amb totes les dades, i no només les modificades respecte de 
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notificacions prèvies, ja que aquesta notificació és substitutiva als efectes 
d'inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.  

Tingueu en compte que, per modificar el NIF/CIF o la denominació social del 
responsable del fitxer, heu d'adjuntar la documentació que justifiqui el canvi.  

 

15. Sol·licituds d'inscripció 

Un cop s'hagi completat la declaració de notificacions de fitxers, podeu enviar 
les notificacions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, mitjançant 
suport digital o bé a través de l'Internet.  

El programari confeccionarà automàticament la sol·licitud d'inscripció 
corresponent a les declaracions que vulgueu enviar. Per obtenir-lo, heu 
d'emplenar les dades de la persona que fa la notificació seguint les 
recomanacions que es descriuen a continuació:  

• Feu constar la totalitat de les dades que es sol·liciten en aquesta pàgina.  
• Indiqueu el càrrec o la condició del signant d'aquesta pàgina en relació 

amb el responsable del fitxer, i les seves dades identificatives: nom, 
cognoms i DNI.  

• Assenyaleu també el lloc a efectes de notificacions. Aquesta adreça ha 
d’emplenar-se en tots els casos, encara que coincideixi amb la del 
responsable del fitxer. 

Si opteu per l’enviament mitjançant signatura electrònica, un cop l’Autoritat rebi 
la tramesa es procedirà a registrar la sol·licitud d’inscripció de fitxers que 
posteriorment rebreu degudament registrada a l’adreça electrònica indicada a 
la sol·licitud.  

Nota 

Si opteu per l’enviament a través d’internet no oblideu imprimir la sol·licitud 
d'inscripció des de l'opció de menú 'Imprimir sol·licitud d'inscripció', signar-la i 
enviar-la per correu postal a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  
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Preferències 

Certificats 

Les preferències relatives als certificats permeten definir els certificats amb els 
quals es treballarà a l'aplicació. Els certificats s'han d'importar des del fitxer i 
poden ser de dos tipus:  

• De clau pública, amb extensió "cer". El certificat proporcionat per 
l'APDCat per autenticar el servidor d'enviaments és d'aquest tipus i s'ha 
d'importar aquí.  

• De clau privada, amb extensions "pfx" o "p12" que s'utilitzen per signar 
les trameses.  

Només poden ser certificats per defecte els de clau privada.  

S'importen aquí els dos tipus de certificats: tant els certificats utilitzats per 
signar com el necessari per comunicar amb el servidor de trameses. El tipus 
del certificat s'indica a la columna Tipus, signatura per als certificats per signar i 
servidor per al certificat usat per transmetre.  

Els certificats d'usuari s'identifiquen amb un àlies. Aquest àlies pot assignar a 
un sol·licitant. Si el sol·licitant  

• NO té àlies assignat, 
• hi ha lector de targetes i 
• s'ha introduït una targeta amb certificat,  

aquest certificat s'usarà per signar.  

En el cas que tingueu un lector de targetes amb certificats, heu d’indicar el nom 
de mòdul PKCS#11 proporcionat pel fabricant del lector de targetes. Si escolliu 
CatCERT se escollirà el mòdul proporcionat per CatCERT. - cap - vol dir que no 
s'utilitzen targetes. Si se seleccioneu - altres - heu de donar el nom del fitxer de 
suport.  



Programari d’ajuda a la notificació de fitxers 

 

 
31 

 

Sol·licitants 

En aquesta pàgina de preferències s'han d’indicar els sol·licitants, que són les 
persones que fan les sol·licituds. En fer l'enviament s'utilitzarà el sol·licitant que 
està marcat per defecte. Cas que aquest tingui assignat un àlies de certificat, 
s'utilitzarà el certificat per signar la tramesa.  
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Enviament 

Les preferències relatives a l'enviament permeten definir els paràmetres 
següents:  

Dades del servidor d'enviaments  

Indica l’adreça (URL) del servidor on s'envien les trameses.  

Dades del proxy  

Permet indicar un proxy, en cas que se n’estigui utilitzant algun.  
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ANNEX   

Codis d’activitat principal 

Codi descripció 

010 Activitats relacionades amb l’agricultura, ramaderia i caça 

020 Activitats relacionades amb l’explotació forestal 

050 Activitats relacionades amb la pesca 

110 Activitats relacionades amb crus de petroli i gas natural 

120 Activitats relacionades amb l’energia nuclear 

130 Activitats relacionades amb l’extracció d’altres productes energètics 

150 Activitats relacionades amb productes alimentaris, begudes i tabac 

170 Activitats relacionades amb la indústria tèxtil, confecció i pelleteria, adobat i 
acabat del cuir 

200 Activitats relacionades amb la fusta, el suro i el paper 

220 Edició, arts gràfiques i reproducció de suports gravats 

240 Activitats relacionades amb la indústria química i farmacèutica 

260 Activitats relacionades amb la indústria de productes minerals no metàl·lics 

270 Metal·lúrgia i fabricació de productes minerals metàl·lics i maquinària 

300 Fabricació d'equips informàtics 

310 Fabricació de material elèctric 

320 Fabricació de material electrònic, equips mèdics i òptics 

340 Fabricació de vehicles de motor i de les seves peces accessòries. 

360 Fabricació de mobles, joieria, instruments musicals, articles d'esports i 
joguines 

370 Activitats relacionades amb el reciclatge 

400 Producció i subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua  
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450 Construcció 

500 Venda i reparació de vehicles de motor. 

505 Venda al detall de carburants per a vehicles a motor 

510 Comerç l'engròs i intermediació del comerç 

520 Comerç al detall 

550 Hosteleria (hotels, restaurants, bars càmpings, menjadors, hospedatge, 
etc.) 

600 Transport terrestre 

610 Transport marítim 

620 Transport aeri 

630 Activitats relacionades amb les agències de viatges i turisme 

641 Activitats postals i de correu (operadors postals, empreses prestadores de 
serveis postals, transportistes i empreses d’activitats auxiliars i 
complementàries del transport) 

642 Activitats relacionades amb les telecomunicacions (operadors, proveïdors 
de serveis d’accessos de contingut i de valor afegit) 

651 Intermediació financera (bancs, caixes i cooperatives de crèdit), excepte 
assegurances i plans de pensions 

652 Altres tipus d’intermediació financera 

660 Assegurances i plans de pensions 

671 Activitats auxiliars a d’intermediació financera, excepte assegurances i 
plans de pensions 

672 Activitats auxiliars de les assegurances i els plans de pensions 

700 Activitats immobiliàries 

711 Lloguer de mitjans de transport, maquinària i altres 

714 Lloguer d’efectes personals i objectes domèstics 

720 Activitats informàtiques (consultoria i serveis) 
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724 Anàlisis ‚explotació de bases de dades per a la prestació de serveis 
d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, informació comercial, gestió de 
cobraments i altres activitats anàlogues) 

725 Altres activitats relacionades amb la informàtica (manteniment i reparació 

d’equips informàtics) 

730 Recerca i desenvolupament (R+D) 

741 Activitats jurídiques, notaris i registradors 

742 Comptabilitat, auditoria i assessoria fiscal 

743 Inspecció tècnica de vehicles i altres anàlisis tècnics 

744 Publicitat i activitats annexes a la distribució publicitària, estudis de mercat, 
d’enquestes d’opinió, venda a distància, prospecció comercial, recopilació 
d’adreces, tramesa de documents i altres activitats anàlogues 

745 Selecció i col·locació de personal 746 Serveis de vigilància, investigació, 
protecció i seguretat 748 Altres activitats empresarials 

749 Organització de fires, exhibicions, congressos i altres activitats 
relacionades 

750 Mutualitats col·laboradores dels organismes de la Seguretat Social 

800 Educació (ensenyament primari, secundari i superior) 

804 Altres ensenyaments 

851 Activitats sanitàries 

852 Activitats veterinàries 

852 Activitats de serveis socials 

900 Activitats de sanejament públic 

911 Activitats d’organitzacions empresarials, professionals i patronals 

912 Activitats polítiques, sindicals i religioses 

913 Activitats associatives diverses 

920 Activitats recreatives, culturals i esportives 

927 Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes 
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930 Activitats diverses de serveis personals 


