
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen suports normalitzats per formalitzar inscripcions al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya.

Mitjançant la Resolució, de data 15 de desembre de 2003 (DOGC 4046, de 12.01.2004) es van aprovar els
suports normalitzats per formalitzar les inscripcions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya: l'imprès de
sol·licitud d'inscripció de creació, modificació i supressió de fitxers, el formulari de notificació de fitxers i el
programari multiplataforma d'ajuda per a la generació de notificacions en format digital. Posteriorment,
mitjançant la Resolució de 23 de juny de 2004 (DOGC 4178, de 20.07.2004), per la qual es modifiquen els
suports normalitzats de les sol·licituds d'inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, es van
modificar, d'una banda, l'imprès de sol·licitud d'inscripció esmentat anteriorment i, d'una altra, el programari
multiplataforma per incloure aquest model de sol·licitud.

La Resolució de 16 de desembre de 2008, per la qual s'aproven el formulari de notificació i l'imprès de
sol·licitud d'inscripció de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya (DOGC 5289, de 2.1.2009) va aprovar el formulari, en suport paper i l'imprès de
sol·licitud, en suport paper, d'inscripció de creació, modificació i supressió d'aquests fitxers.

Mitjançant la Resolució de 4 d'abril de 2011, per la qual s'aprova la modificació de suports normalitzats per
formalitzar les inscripcions dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (DOGC 5859, de
14.04.2011) es van modificar els formularis de creació, modificació i supressió de fitxers de titularitat pública i
de titularitat privada i els corresponents impresos de sol·licitud. Així mateix, es va aprovar el programari
d'ajuda per a la generació de notificacions, en format digital, pels fitxers de titularitat privada.

En compliment del que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, els impresos normalitzats de sol·licitud d'inscripció de fitxers, tant de titularitat
pública com de titularitat privada, indiquen la unitat d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició així com l'adreça on es poden exercitar.

En haver-se produït un canvi d'ubicació de les dependències de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és
necessari modificar els impresos normalitzats de sol·licitud d'inscripció de fitxers de titularitat pública i de
titularitat privada en format paper i adequar l'adreça de la unitat d'exercici dels drets que consta als esmentats
impresos de sol·licitud d'inscripció de fitxers. D'una altra banda, escau també modificar els programaris d'ajuda
per a la generació de notificacions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, tant de titularitat pública
com de titularitat privada, per tal d'adaptar la sol·licitud d'inscripció de fitxers en format digital que generen els
esmentats programaris. Finalment, i per raons de sistemàtica, es considera convenient unificar el contingut
d'ambdós models.

Per tot això, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, el seu
Reglament de desplegament, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; la Llei
32/2010, de l'1 d'octubre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i fent ús de les competències que em
corresponen a l'empara de l'article 15 de l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades,

RESOLC:

1. Modificar l'imprès de sol·licitud d'inscripció de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública i de
titularitat privada d'acord amb els models que consten en l'annex 1 i l'annex 2, respectivament, d'aquesta
Resolució. Els formularis de notificació de creació, modificació i supressió de fitxers es continuaran regint per la
Resolució de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de data 4 d'abril de 2011.

2. Modificar els programaris d'ajuda per a la generació de notificacions en format digital al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya, tant de titularitat pública com de titularitat privada, per tal d'adaptar la
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sol·licitud en format digital que generen els esmentats programaris.

3. Quan les sol·licituds d'inscripció de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública i de titularitat
privada no s'ajustin al format establert o presentin defectes substancials que impedeixin tramitar-les, es
requerirà el responsable del fitxer o el seu representant legal a fi que, en un termini màxim de 10 dies hàbils,
s'esmenin els defectes o errors detectats. Si transcorregut aquest termini els defectes o errors detectats no
han estat corregits se l'entendrà desistit de la seva sol·licitud.

4. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 6 de juny de 2016

M. Àngels Barbarà i Fondevila

Directora

Annex I

(Vegeu la imatge al final del document)

2016_SOL.LICITUDpublica Annex 1.pdf

Annex II

(Vegeu la imatge al final del document)

2016_SOL.LICITUDprivadaAnnex 2.pdf

(16.159.023)
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Segell de registre d’entrada

Sol·licitud d’inscripció de fitxers de dades de caràcter personal

Tipus de sol·licitud d’inscripció
Creació - Nombre de fitxers Modificació - Nombre de fitxers Supressió - Nombre de fitxers

Indiqueu quina operació realitzeu sobre el fitxer i el nombre de notificacions corresponents a cada operació. En cas de modificacions i 
supressions, heu d’indicar en el formulari el codi d’inscripció que es va assignar al fitxer en el moment de donar-lo d’alta en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya, o, si s’escau, en el Registre General de Protecció de Dades, i també el CIF/NIF amb què s’hi va inscriu-
re. En cas de modificacions, també hi heu d’assenyalar els apartats que voleu modificar i el nom de l’organisme o entitat responsable.

Dades del responsable del fitxer o tractament
CIF / NIF Nom de l’organisme o entitat

Dades de la persona que sol·licita la inscripció
DNI Nom i cognoms

Càrrec, lloc de treball o condició per la qual acredita la representació suficient per inscriure el fitxer en nom del responsable

Dades a l’efecte de rebre notificacions1

Nom de l’organisme o entitat

Adreça  Codi postal  Població

Comarca Telèfon Fax Adreça electrònica

De conformitat amb el que estableixen els articles 3 i 11 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, sol·licito que el/s fitxer/s de dades de caràcter personal descrit/s en el/s formulari/s de notificació adjunt/s s’inscrigui/n en el 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya i que s’integri/n en el Registre General de Protecció de Dades. Així mateix, sota la meva 
responsabilitat, manifesto que tinc representació suficient2 per inscriure aquest/s fitxer/s en nom del seu responsable, i declaro que totes 
les dades consignades són certes i que s’ha informat el responsable del/s fitxer/s dels supòsits legals que habiliten el tractament de 
dades especialment protegides, i també de la cessió i la transferència internacional de dades.

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 vostres dades es faran servir en el marc del procediment administratiu seguit per resoldre sobre 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 podeu exercir 
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (carrer Rosselló, 214, 
Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona).

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

Localitat i data

Signatura de la persona sol·licitant

1. En aquest apartat cal indicar l’adreça on l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha d’efectuar les notificacions relatives als tràmits d’inscripció al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades pot requerir que s’acrediti la representació de la persona que formula la notificació.

Segell de registre d’entrada

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7150 - 28.6.20163/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16159023-2016



F
IT

X
E

R
 D

E
 T

IT
U

L
A

R
IT

A
T

 P
R

IV
A

D
A

Segell de registre d’entrada

Sol·licitud d’inscripció de fitxers de dades de caràcter personal

Tipus de sol·licitud d’inscripció
Creació - Nombre de fitxers Modificació - Nombre de fitxers Supressió - Nombre de fitxers

Indiqueu quina operació realitzeu sobre el fitxer i el nombre de notificacions corresponents a cada operació. En cas de modificacions i 
supressions, heu d’indicar en el formulari el codi d’inscripció que es va assignar al fitxer en el moment de donar-lo d’alta en el Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya, o, si s’escau, en el Registre General de Protecció de Dades, i també el CIF/NIF amb què s’hi va inscriu-
re. En cas de modificacions, també hi heu d’assenyalar els apartats que voleu modificar i el nom de l’organisme o entitat responsable.

Dades del responsable del fitxer o tractament
CIF / NIF Nom de l’organisme o entitat

Dades de la persona que sol·licita la inscripció
DNI Nom i cognoms

Càrrec, lloc de treball o condició per la qual acredita la representació suficient per inscriure el fitxer en nom del responsable

Dades a l’efecte de rebre notificacions1

Nom de l’organisme o entitat

Adreça Localitat Codi postal  Comarca

País Telèfon Fax Adreça electrònica

De conformitat amb el que estableixen els articles 3 i 11 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades, sol·licito que el/s fitxer/s de dades de caràcter personal descrit/s en el/s formulari/s de notificació adjunt/s s’inscrigui/n en el 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya i que s’integri/n en el Registre General de Protecció de Dades. Així mateix, sota la meva 
responsabilitat, manifesto que tinc representació suficient2 per inscriure aquest/s fitxer/s en nom del seu responsable, i declaro que totes 
les dades consignades són certes i que s’ha informat el responsable del/s fitxer/s dels supòsits legals que habiliten el tractament de 
dades especialment protegides, i també de la cessió i la transferència internacional de dades.

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 vostres dades es faran servir en el marc del procediment administratiu seguit per resoldre sobre 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 podeu exercir 
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (carrer Rosselló, 214, 
Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona).

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.

Localitat i data

Signatura de la persona sol·licitant

1. En aquest apartat cal indicar l’adreça on l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha d’efectuar les notificacions relatives als tràmits d’inscripció al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

2. S’ha d’acompanyar la documentació acreditativa de la representació amb la que s’actua.

Segell de registre d’entrada
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