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Presentació

La prevenció en relació a la salvaguarda del dret a 
la protecció de dades de caràcter personal ha estat 
un dels eixos principals en el procés de maduració 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com 
a institució independent encarregada de vetllar per-
què es respecti aquest dret.

Hem dedicat esforços a la recerca d’eines per fer 
realitat un model català de protecció de dades, ba-
sat en un enfocament preventiu. Així un dels trets 
fonamentals del caràcter d’aquesta institució és la 
voluntat de ser proactius i avançar-nos al reptes que 
suposa el paradigma de la societat de la informació 
i el coneixement i la convivència, no sempre fàcil, 
entre l’evolució de les tecnologies de la informació i 
el respecte a la privacitat.

Fa uns quatre anys, l’APDCAT va iniciar el disseny dels plans d’auditoria, un instru-
ment propi orientat al control preventiu que es va presentar el 12 de desembre de 
2007. En el mateix acte es va comunicar l’inici del primer pla d’auditoria, dedicat a la 
verificació del compliment del deure d’informació i que és l’objecte d’aquest informe 
de conclusions que ara tinc la satisfacció de fer públic.

Els treballs d’auditoria, realitzats íntegrament per l’equip d’auditoria de l’APDCAT, 
s’han desenvolupat durant els anys 2008, 2009 i una part de 2010, i per a algunes en-
titats els treballs encara continuaran en els propers mesos. Justament de l’experiència 
extreta d’aquest primer pla d’auditoria, l’objectiu del qual no hem d’oblidar que és la 
millora de la protecció del dret, hem après que l’auditoria ha de ser constant. També 
ha de buscar uns resultats i uns indicadors, mesurables qualitativament i quantitativa-
ment, que facilitin pautes per a una millora continuada tant dels processos involucrats 
en el tractament de les dades personals com del coneixement de les persones que 
hi intervenen.

Ara cal recollir els resultats i fer balanç del primer pla d’auditoria, tal com preveu la 
Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, quan 
al seu art. 20.4 estableix que “les conclusions dels plans d’auditoria sobre el grau 
general de compliment i les recomanacions generals pertinents s’han de difondre 
públicament”.

I és que la Llei que crea l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades incorpora ex novo 
la regulació dels plans d’auditoria, una actuació iniciada tímidament però amb con-
vicció, que s’ha anat reforçant tant per la bona resposta de les entitats auditades 
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com per l’impacte real i mesurable d’aquesta actuació. I, en última instància, pel su-
port definitiu que suposa la decisió del Parlament de Catalunya d’incorporar aquest 
instrument, en forma de sistema de control preventiu, en el context del dret fonamen-
tal a la protecció de dades de caràcter personal de les ciutadanes i els ciutadans de 
Catalunya.

L’informe que els presento pretén mostrar, d’una manera clara i útil, de quina mane-
ra s’ha desplegat el pla d’auditoria i quins n’han estat els resultats. No els avanço, 
però sí que voldria fer referència a dues qüestions que em semblen especialment 
rellevants.

La primera és el fet que la metodologia d’execució dels plans d’auditoria inclogui la 
necessitat que l’entitat que ha de ser auditada designi una persona interlocutora, 
un professional vinculat a cada entitat que faciliti la tasca de l’equip d’auditoria de 
l’Autoritat; han estat en total 174 persones, sense les quals no hagués estat possible 
fer realitat aquest primer pla d’auditoria. Des d’aquí, els vull agrair sincerament la  
col·laboració ja que, amb més o menys recursos i dificultats, han atès els reque-
riments i les sol·licituds d’informació que els hem fet.

Voldria afegir que no es tracta merament d’un element més d’una metodologia de 
treball: el dia a dia ens ha confirmat la importància que té el fet que una persona 
específica tingui assignada una funció relacionada directament amb la protecció de 
dades personals en una institució. Tenim la certesa que resulta una peça clau per 
gestionar eficaçment el compliment proactiu de les obligacions i els deures relacio-
nats amb els tractaments de dades personals, i ho connectem directament amb la 
figura del coordinador de protecció de dades o data protection officer que, d’acord 
amb les característiques pròpies de cada entitat, sens dubte ha d’existir.

La segona qüestió té a veure amb el clima de confiança i de més proximitat que ha 
generat l’execució d’aquest pla d’auditoria. Gràcies a aquesta actuació, moltes en-
titats han descobert quin és el paper de l’APDCAT i han pogut disposar d’un canal 
d’accés directe als professionals i serveis de l’Autoritat, més enllà de les funcions prò-
pies d’una autoritat de control de protecció de dades. Però també ha estat molt útil 
per a la mateixa Autoritat, ja que ens ha permès conèixer més i millor les entitats sota 
el nostre àmbit de competències.

Ja quasi per acabar, no voldria deixar passar l’oportunitat de recordar el caràcter 
continuat de la funció d’elaboració dels plans d’auditoria de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. Així, el 15 de juny de 2009, a banda de presentar alguns resul-
tats preliminars d’aquest primer pla d’auditoria, ja es va fer públic l’inici del segon pla, 
dedicat a verificar algunes mesures de seguretat i que s’ha estat executant durant 
l’any 2010 i es continuarà executant al llarg de 2011. En el seu moment, l’APDCAT 
en farà publiques les conclusions.

Sense dubte, els plans d’auditoria aniran millorant i s’aniran adequant a les noves 
circumstàncies fàctiques i jurídiques al voltant del dret fonamental a la protecció de 
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dades, però la seva essència preventiva ben segur que continuarà present en totes i 
cadascuna de les actuacions futures relacionades amb la seva execució.

He d’agrair molt sincerament el suport prestat, per a la publicació d’aquest informe, 
pel Consorci Administració Oberta de Catalunya i pel capítol de Barcelona de la In-
formation System Audit and Control Association (ISACA). El seu suport sens dubte 
facilitarà una major difusió d’aquest informe entre les entitats a les quals va adreçat i 
entre els professionals de l’auditoria, així com d’aquells altres professionals que pres-
ten serveis relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal.

En definitiva espero que el contingut d’aquest informe de conclusions del primer pla 
d’auditoria de l’APDCAT, per a la verificació del dret d’informació en la recollida de 
dades de caràcter personal, regulat a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sigui d’utilitat per a totes 
aquelles persones amb responsabilitats directes o indirectes en la matèria, ja que, 
més enllà de l’estricte compliment del que preveu la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, aquest és l’ànim d’aquest document.

Esther Mitjans Perelló 
Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Barcelona, 30 de setembre de 2011
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1. Introducció

Aquest informe de conclusions té per objecte fer pública una valoració global del 
primer pla d’auditoria, dut a terme per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a 
177 entitats incloses en el seu àmbit d’actuació.

Analitza en detall el contingut del pla d’auditoria i el seu procés d’execució, així com 
els resultats obtinguts, les conclusions que se n’han pogut extreure i els efectes di-
rectes i indirectes de la seva realització.

L’objectiu d’aquest primer pla d’auditoria ha estat verificar la situació de compliment 
del que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), en relació al dret d’informació 
en la recollida de dades.

El responsable del fitxer o del tractament té el deure de facilitar, a la persona de la qual 
recull dades de caràcter personal, informació relacionada amb les característiques 
bàsiques del tractament a què se sotmetran les seves dades personals. En concret, 
l’auditoria ha anat adreçada a verificar l’adequació dels tractaments de dades per-
sonals al que preveuen els articles 5.1, 5.2 i 5.3 de la LOPD. La part de tractament 
sotmesa a verificació és, doncs, aquella que té per finalitat la recollida d’informació 
directament de la persona interessada o afectada. No inclou, per tant, els supòsits 
descrits als articles 5.4 i 5.5 de la LOPD. 

El contingut del primer pla d’auditoria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
responia fonamentalment a 2 motius, un de qualitatiu i un de quantitatiu.

Respecte al qualitatiu, es va considerar que la recollida de dades personals és una 
situació fàctica que desencadena obligacions, deures i drets relacionats amb el trac-
tament de dades personals i que, per tant, es tracta d’un moment transcendental en 
el context de la gestió de la informació de caràcter personal. 

En aquest primer contacte entre responsable del tractament i persona afectada, el 
fet de proporcionar una informació clara i precisa de quina serà la destinació que es 
donarà a les dades que s’estan recollint forma part de l’essència de l’autodetermi-
nació informativa i fixa la transparència i el nivell de confiança que s’estableix entre 
les parts.

En relació al quantitatiu, durant els anys 2007 i 2008 les denúncies i els procediments 
sancionadors en relació al dret d’informació representaven aproximadament el 35% 
de l’activitat de l’Àrea d’Inspecció de l’APDCAT. Per tant, el grau d’incompliment del 
deure d’informació o la sensibilitat que tenien els denunciants que s’adreçaven a 
l’Autoritat en relació al dret d’informació era significativa.
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La rellevància d’aquestes xifres va moure la Direcció de l’APDCAT a elaborar el pre-
sent pla d’auditoria, a fi de validar si aquest mecanisme preventiu podia ser efectiu 
de cara a millorar la protecció del dret.

Els treballs d’auditoria han tingut per objecte:
•	 Comprovar si en els processos de recollida de dades personals es proporcio-

nava la informació prevista a l’art. 5.1 de la LOPD.
•	 Analitzar si la informació que es proporcionava complia amb els continguts i les 

característiques que preveu l’art. 5 esmentat.
•	 Identificar si hi havien previsions especials quan la recollida d’informació es feia 

directament de menors d’edat, exclusivament pel que fa a la informació que 
es proporcionava sobre el tractament i, per tant, sense entrar en els aspectes 
vinculats a la prestació del consentiment dels menors (art. 13.3 RLOPD).

També s’han analitzat qüestions relatives a l’acreditació del compliment del deure 
d’informació. Aquesta acreditació, però, no forma part directa d’aquest pla d’audi-
toria.

No s’ha exclòs de l’auditoria cap possible mecanisme de recollida de dades de ca-
ràcter personal, és a dir que s’hi han inclòs tant processos automatitzats com no 
automatitzats, fets per qualsevol dels possibles canals de relació i comunicació que, 
de forma habitual, utilitza cada entitat auditada.

S’han exclòs del procediment d’auditoria els drets d’informació vinculats a d’altres 
tipus de captació de dades de caràcter personal, com ara les que es fan per mitjà 
de càmeres de videovigilància. Per tant, només ha afectat dades que siguin suscep-
tibles d’una transcripció textual o alfanumèrica, cosa que inclou, per exemple, les 
dades recollides mitjançant serveis d’atenció telefònica.

L’abast del pla d’auditoria, quant a la tipologia d’entitats auditades, ha estat el se-
güent:

•	 Tots els departaments que formen l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya.

•	 Totes les universitats que integren el sistema universitari català.
•	 Les quatre diputacions provincials.
•	 Una selecció de 14 consells comarcals, basada en criteris mostrals i d’ale-

atorietat, segons la metodologia i amb la col·laboració de l’Equip d’Estudis 
d’Administració Pública del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra (amb l’excepció que es farà constar més endavant). 
L’estudi s’annexa a aquest informe.

•	 Els 23 ajuntaments que tenen una població superior a 50.000 habitants, resul-
tat de l’aplicació dels criteris mostrals assenyalats en el punt anterior.

•	 Una selecció de 101 ajuntaments de menys de 50.000 habitants, basada 
igualment en els criteris mostrals i d’aleatorietat ja esmentats (amb l’excepció 
que es farà constar més endavant). 
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Els plans d’auditoria com a control preventiu de l’APDCAT, i també aquest primer pla, 
es van presentar públicament en el transcurs d’una jornada informativa organitzada 
per l’APDCAT el 12 de desembre de 2007.
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2. Els treballs d’auditoria

El resultat final dels treballs d’auditoria realitzats en el marc d’aquest primer pla d’au-
ditoria són els informes personalitzats lliurats a cada entitat auditada. Es detallen, a 
continuació, les diferents fases amb què s’ha desenvolupat l’auditoria fins arribar al 
lliurament de l’informe a cada entitat inclosa en el pla d’auditoria.

2.1. Desenvolupament fase I 

La fase I de l’auditoria va començar amb la sol·licitud a cada entitat d’un interlocutor 
i va finalitzar amb la recepció d’un llistat de tots els processos de recollida de dades 
personals responsabilitat de l’entitat auditada.

El pla d’auditoria de l’article 5 de la LOPD es va iniciar formalment amb la tramesa, a 
totes les entitats incloses en el pla, d’una carta de la directora de l’APDCAT, mitjan-
çant correu postal i amb justificant de recepció.

La carta instava l’entitat a designar una persona interlocutora per a l’auditoria, amb la 
finalitat de proporcionar a l’auditor que s’assignés a cada entitat la informació neces-
sària per poder dur a terme l’auditoria. Alhora, el fet de disposar d’un auditor assignat 
específicament proporcionava a l’entitat auditada un contacte clar per a qualsevol 
consulta o dubte que pogués sorgir en el decurs de l’auditoria.

Un cop rebudes les dades, l’auditor de l’APDCAT es va posar en contacte amb l’in-
terlocutor assignat i li va sol·licitar un llistat amb tots els processos de recollida de 
dades personals que feia l’entitat. 

Per a cada procés, es va demanar la informació següent:
•	 Nom o descripció de cada procés de recollida de dades personals (per ex.: trà-

mits relacionats amb el padró, domiciliació d’impostos, sol·licitud d’ajuts, etc.).
•	 Nivell de mesures aplicable al tractament (bàsic, mitjà o alt), segons l’art. 81 

del RLOPD.
•	 Els diferents mecanismes de recollida de les dades (per ex.: formulari en paper, 

pàgina web, telèfon, etc.). 
•	 Nombre aproximat de ciutadans dels quals, de forma anual, es recollien dades 

en cadascun dels processos de recollida identificats.
•	 Observacions en relació al procés (per ex.: encara no implantat, en procés de 

revisió, només s’ha fet una vegada, etc.).

A fi de facilitar la recollida i el tractament posterior d’aquesta informació, es va adjun-
tar a la sol·licitud un formulari de suport que, una vegada identificats tots els proces-
sos d’informació, calia emplenar i trametre per correu electrònic. 
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En cas que l’entitat disposés d’aquesta informació en qualsevol altre format, fos elec-
trònic o no, també el podia utilitzar; i en cas de tractar-se de documentació en paper, 
es podia trametre per correu postal. 

2.2. Desenvolupament fase II 

La fase II de l’auditoria es va iniciar amb la selecció, feta per l’auditor, dels processos 
que havien de ser objecte d’auditoria. Aquesta fase va finalitzar amb la tramesa, per 
part de l’interlocutor, d’informació detallada de cadascun dels processos seleccio-
nats.

Un cop rebuda la informació sol·licitada dels procediments de recollida de dades 
(fase I), l’auditor va seleccionar una mitjana de 3 processos per entitat, aplicant en 
general els criteris de selecció següents:

•	 Processos de recollida de dades amb un nombre elevat de persones de les 
quals es recollia informació de caràcter personal.

•	 Un procés comú a entitats de característiques semblants.
•	 Un tractament de dades sensibles o de característiques especials.

De cadascun dels processos seleccionats, es va sol·licitar a l’interlocutor la informa-
ció següent:

 – Una breu descripció del procés de recollida, que havia d’incloure la finalitat per 
a la qual es recollien les dades i els tractaments aplicats. 

 – La norma o acord que legitimava o regulava la recollida de les dades. 
 – Documentació relacionada amb el mecanisme de recollida. Segons el cas, ca-

lia proporcionar:
•	 El formulari físic (si era en suport paper).
•	 Un enllaç al formulari (si era formulari electrònic en una pàgina web). En 

cas que l’accés no fos públic, o de caràcter temporal, se’n demanava una 
còpia.

•	 El número de telèfon a través del qual es podia realitzar el procés (si la co-
municació de dades es podia fer telefònicament, o bé per fax).

•	 L’adreça de correu electrònic mitjançant la qual es podia realitzar el procés 
(si la comunicació de dades es podia fer per correu electrònic).

•	 En el cas que la recollida de dades es fes presencialment, per telèfon, per 
fax o per correu electrònic, o sigui sense formulari, es sol·licitava a l’interlo-
cutor el text i el mecanisme mitjançant el qual s’informava dels advertiments 
sobre protecció de dades la persona a la qual es sol·licitaven les dades. 

•	 La data des de la qual el dret d’informació estava inclòs en cadascun dels 
mecanismes de recollida del processos seleccionats, si era el cas.

Quan la informació enviada per l’entitat no era suficient per auditar correctament els 
processos seleccionats, l’auditor va sol·licitar informació addicional a l’interlocutor, 
per tal de prosseguir amb el programa de treball de l’auditoria.  
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2.3. Desenvolupament fase III

En la fase III es van realitzar les tasques de verificació i anàlisi de la informació rebuda 
en relació a cada procés de recollida de dades personals.

L’anàlisi feta per l’auditor incloïa tots els mecanismes de recollida aportats per l’inter-
locutor, i se’n verificava si proporcionaven o no informació adreçada a la persona a la 
qual es sol·licitaven les dades, en relació al tractament de les seves dades personals.

En el cas de proporcionar informació, es va verificar si s’adaptava, en contingut i 
forma, al que exigeix l’art. 5 de la LOPD. 

Una vegada analitzada la informació de detall de cadascun dels processos auditats, 
es va elaborar i trametre per correu electrònic a cada interlocutor un informe provisi-
onal sobre el nivell de compliment de l’art. 5 de la LOPD a la seva entitat.

La finalitat de l’informe provisional era donar l’oportunitat a cada entitat de revisar el 
document i, en cas que es detectés algun desajustament, poder-lo resoldre adequa-
dament. Per tant, es va demanar a les entitats que si hi observaven alguna informació 
errònia, o consideraven que calia introduir alguna matisació en relació al contingut, ho 
posessin en coneixement de l’auditor. 

L’informe provisional també es va enviar per correu postal, acompanyat d’una carta 
de la directora de l’APDCAT.

Una vegada revisat l’informe provisional es va trametre l’informe definitiu, en suport 
electrònic i en paper, a cadascuna de les entitats auditades.

2.4. Auditoria dels processos seleccionats 

L’informe d’auditoria lliurat a cada entitat inclou un apartat que recull el resultat de la 
verificació feta sobre els processos de recollida de dades personals objecte de veri-
ficació, així com les recomanacions per a la seva adequació.

Per determinar si s’estava informant correctament sobre els aspectes previstos en 
l’art. 5.1 l’equip d’auditoria va utilitzar, com a eina de suport, les llistes de verificació 
incloses com a annexos en aquest informe de conclusions. Les mateixes llistes es 
van incloure als informes lliurats a cada entitat. 

L’auditoria no es va limitar a constatar la qualitat de les clàusules informatives, sinó 
que també, si és el cas, es van proposar possibles models de clàusules informatives 
adaptades als processos auditats. S’hi incloïen també, com a annexos a l’informe, 
uns models orientatius de tipus genèric; aquests models també s’han afegit com a 
annex a aquest informe de conclusions.
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2.5. Procés d’adequació i terminis

El responsable del tractament havia de determinar en cada cas les accions materials 
concretes a fer, per adaptar els processos auditats a les orientacions recollides en 
l’informe d’auditoria; com a mitjana, el termini d’adaptació proposat per l’auditor era 
entorn als 6 mesos.

Durant el procés d’adaptació, l’auditor va estar a disposició de l’entitat auditada per 
donar-li suport en l’adequació. Passat el termini previst, es va verificar l’adequació 
de cadascun dels mecanismes de recollida objecte d’auditoria a les indicacions de 
l’informe.

Paral·lelament, es va demanar als interlocutors que donessin resposta a un qüestio-
nari, amb la finalitat de valorar aspectes relacionats amb el procés d’adequació dels 
processos. 

Figura 1. Diagrama fases del pla d’auditoria

2.6. Equip d’auditoria de l’APDCAT

Grup d’Auditoria i Seguretat de la Informació 

 – Sr. Ramón Miralles i López 
Coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació 

 – Sr. Francesc Parés Campos 
Auditor de Sistemes d’Informació

 – Sra. Laia Oriol Brun 
Auditora 

 – Sra. Gemma Garcia Albiñana  
Auditora 

 – Sra. Mireia Llobet Riba  
Auditora 
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El 60% dels auditors de l’APDCAT són auditors certificats de sistemes d’informació 
(CISA), una certificació reconeguda internacionalment, que implica que han superat 
un prova de coneixements i que tenen una experiència mínima en l’auditoria de sis-
temes de informació, i que mantenen el seu nivell de capacitació professional acre-
ditant anualment una formació continuada relacionada amb l’auditoria i la seguretat 
de la informació.



Plans d’Auditoria

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

17

Primer pla

LOPD art.5

3. Dades relacionades amb el pla d’auditoria 

En aquest apartat es recullen les dades resultants de les diferents activitats realitza-
des al llarg de pla d’auditoria i, si escau, es fan les observacions que es consideren 
més rellevants. 

La mostra del primer pla d’auditoria ha estat de 177 entitats, segons la distribució 
següent:

Grups d’entitats incloses al pla Nombre %

Departaments de la Generalitat  15 8,47%

Diputacions   4 2,26%

Consells comarcals  14 7,90%

Ajuntaments de poblacions de més de 50.000 habitants  23 13%

Ajuntaments de poblacions de menys de 50.000 habitants 101 57,06%

Universitats  20 11,30%

Cal fer una observació quant a la mostra final d’entitats a auditar, ja que 1 consell co-
marcal i 1 ajuntament (menor de 50.000 habitants) van sol·licitar formalment ser inclo-
sos en aquest primer pla d’auditoria, tot i no haver estat seleccionats en la mostra inici-
al. Una vegada avaluat com podia afectar la seva incorporació al pla, se’ls va incloure.

3.1. Designació d’interlocutors 

El dia 15 de gener de 2008 es va demanar a cadascuna de les entitats seleccio-
nades, mitjançant una carta tramesa per correu postal certificat, la designació d’un 
interlocutor amb l’Agència, com a mecanisme organitzatiu per facilitar el conjunt dels 
treballs d’auditoria.
 
Les entitats van anar comunicant les dades de l’interlocutor per al pla d’auditoria, que 
es van incorporar a un fitxer de dades de caràcter personal, creat mitjançant una re-
solució de la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de 16/01/2008, 
publicada al DOGC núm. 5057, de 28/01/2008, i modificada per la resolució de 2 de 
novembre de 2010, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El fitxer esmentat s’identifica com el de “Persones interlocutores de les entitats in-
closes en els plans d’auditoria” i n’és responsable la directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades. La seva finalitat és identificar i contactar amb les perso-
nes físiques vinculades a cadascuna de les entitats que siguin objecte de l’execució  
dels plans d’auditoria, i que hagin estat designades com a interlocutores davant de 
l’APDCAT a aquests efectes. L’APDCAT utilitza aquesta informació exclusivament 
per a aquells usos derivats dels processos d’auditoria (intercanvi d’informació, comu-
nicacions, convocatòries, etc.). 
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En la data límit per designar interlocutor, que era el 15 de febrer de 2008, aproxi-
madament el 50% de les entitats havien fet aquesta designació. Amb posterioritat a 
aquest termini, les designacions van anar arribant progressivament. 

En data 27 de març de 2008 s’havien designat un total de 109 interlocutors, cosa 
que suposava un 64,50% del total. Tot i això, cal fer algunes matisacions:

•	 En el cas dels ajuntaments amb una població inferior a 50.000 habitants (101 
ajuntaments a auditar, segons la mostra), el nivell de resposta va ser del 52,48%. 

•	 En les entitats considerades grans i mitjanes, el nivell de resposta es va situar 
en el 85,92%.

 
Aquesta diferència (d’un 50% a un 85%) té molt a veure amb els recursos de l’enti-
tat, tenint en compte que les entitats petites tenen més dificultats, quant a recursos 
humans disponibles i organització, per designar un interlocutor; en canvi, l’estructura 
de què disposen la resta d’entitats facilita poder assignar a algú aquesta funció d’in-
terlocució, tot i que com veurem més endavant aquesta circumstància no ha marcat 
el desenvolupament posterior de les auditories. 

Una vegada detectada aquesta situació es va actuar conseqüentment, ampliant els 
terminis per donar resposta a la petició d’interlocutor feta per l’APDCAT.

En el moment de tancament d’aquest informe de conclusions, un 1,69% del total 
d’entitats no han designat interlocutor; exactament 3 de les 177 entitats objecte del 
pla d’auditoria, totes elles corresponents a municipis de menys de 50.000 habitants. 
Òbviament, aquesta circumstància implica que aquestes entitats no han estat audi-
tades i que, per tant, ha estat necessari plantejar altres mecanismes per reconduir 
aquestes situacions. 

Gràfic 1. Situació de la designació d’interlocutor

174

3

Entitats amb interlocutor

Entitats sense interlocutor
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3.2. Situació del procés d’auditoria 

Una vegada designada la persona interlocutora, l’auditor assignat li va enviar, per 
correu electrònic, una primera sol·licitud d’informació (fase I de l’auditoria), en què es 
demanava un llistat de tots els processos de recollida de dades de caràcter personal 
que realitzava l’entitat.

Un cop rebuda aquesta informació, es considerava tancada la fase I i s’iniciava la 
fase II, amb un correu electrònic on es proposava auditar uns processos concrets 
(una mitjana de 3) del llistat que l’entitat va enviar, i dels quals se’n va demanar in-
formació més detallada. La gràfica següent recull la situació en què es troben les 
entitats que formen part d’aquest pla d’auditoria en el moment d’iniciar l’elaboració 
d’aquest informe de conclusions.

Gràfic 2. Situació del procés d’auditoria (18/02/2011)

De les 177 entitats a auditar, un 72,88% (129) han rebut els informes d’auditoria; en 
relació a les 48 entitats a les quals encara no havia estat possible fer l’informe d’au-
ditoria (a data 18/2/2011), n’hi ha 3 que no havien nomenat interlocutor, tal i com ja 
s’ha expressat al punt 3.1 d’aquest informe; 16 entitats no havien enviat el llistat dels 
processos de recollida de dades, 24 entitats no havien tramès la informació de detall 
dels processos seleccionats per ser auditats, i en 5 casos la informació de detall que 
van trametre no era suficient per realitzar l’auditoria i, per tant, ha calgut demanar 
informació addicional.

Situació en relació a l’auditoria

Nombre 

d’entitats %

Informes realitzats 129 72,88

Sense interlocutor   3 1,69

Sense tramesa del llistat de processos de recollida  16 9,04

Sense tramesa d’informació detallada  24 13,56

Informació de detall insuficient   5 2,82

72,88%

1,69%

9,04%

13,56%
2,82%

Informes realitzats

Sense interlocutor

Sense tramesa del llistat

Sense informació de detall

Informació insu�cient
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3.2.1. Pendents de trametre informació de la 1a fase 

Gràfic 3. Entitats que no han tramès el llistat de processos (per tipus)

El llistat amb la relació de processos de recollida de dades personals va ser tramès 
per 158 de les 177 entitats que havien de ser auditades.

El gràfic mostra que 7 ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants en-
cara estan pendents d’enviar la informació de la 1a fase, així com 6 consells comar-
cals i 3 ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants; en total 16 entitats, 
un 9,04% del total que havien de ser auditades. 

En aquests casos, no ha estat possible fer l’informe d’auditoria, per no disposar 
d’informació. Però en la línia d’auditoria continuada que es preveu en el marc dels 
plans d’auditoria, se segueix treballant per obtenir la informació necessària, fins que 
l’Autoritat decideixi adoptar altres mesures.

Tipus d’entitat (sense tramesa llistat de processos)

Nombre 

d’entitats % tipus

Ajuntaments de més de 50.000 habitants 3 13,04

Ajuntaments de menys de 50.000 habitants 7 6,93

Consells comarcals 6 42,85

A la vista d’aquests resultats, cal advertir que un alt percentatge dels consells comar-
cals no han tramès la informació mínima requerida per iniciar l’auditoria, tot i que la 
totalitat havien designat un interlocutor.

Pel que fa a la resta de tipus d’entitats, és a dir departaments de la Generalitat de 
Catalunya, diputacions i universitats, tots van trametre la informació relacionada amb 
la primera fase del pla d’auditoria.

Ajuntaments <50000

Ajuntaments >50000

Consells Comarcals

7

3

6
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3.2.2. Pendents de rebre informació de la 2a fase 

De les 158 entitats que van trametre el llistat del processos de recollida de dades, 24 
no han enviat la informació de detall del processos seleccionats. Són un 15,18% de 
les que havien tramès la informació de la primera fase de l’auditoria, concretament: 
3 universitats, 4 ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants i 17 ajunta-
ments de municipis de menys de 50.000 habitants. 

Gràfic 4. Entitats que no han tramès el detall (per tipus)

En aquests casos, no ha estat possible fer l’informe d’auditoria per no disposar d’in-
formació. Però en la línia d’auditoria continuada que es preveu en el marc dels plans 
d’auditoria, se segueix treballant per obtenir la informació necessària, fins que l’Auto-
ritat decideixi adoptar altres mesures.

Aquesta informació de detall dels processos seleccionats és la que, principalment, 
ha analitzat l’auditor per fer l’auditoria i determinar el nivell d’adequació dels proces-
sos de recollida de dades objecte d’auditoria al que preveu la normativa en relació al 
del dret d’informació.

Tipus d’entitat (sense tramesa detall) Nombre d’entitats % tipus

Ajuntaments de més de 50.000 habitants  4 17,39%

Ajuntaments de menys de 50.000 habitants 17 16,83%

Universitats  3 15,00%

En alguns casos, aquesta informació de detall proporcionada per l’interlocutor no 
ha estat suficient i ha calgut demanar informació addicional a fi que la verificació fos 
realment efectiva. En el moment de tancar les dades utilitzades en aquest informe, 
hi havia un petit grup de 5 entitats que tenien pendent trametre aquesta informació:  
1 diputació i 4 ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants. 

3

17

4

Universitats

Ajuntaments < 50000

Ajuntaments > 50000
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3.3. Informes d’auditoria

Els informes d’auditoria són el resultat final de tot el procés. Han de servir no només 
per adequar els processos concrets que han estat auditats, sinó també per donar 
pautes que permetin l’adequació de la resta de procediments de recollida de dades 
responsabilitat de cada entitat.

3.3.1. Contingut de l’informe d’auditoria

Cada informe recull l’activitat i els resultats relacionats amb la verificació i l’anàlisi dels 
punts que han estat objecte d’auditoria en l’entitat, juntament amb les conclusions i 
les recomanacions resultat de la verificació. Cada informe conté, així mateix, la docu-
mentació més rellevant utilitzada o generada durant el procés d’auditoria.

•	 A cada informe es descriu, en un primer apartat introductori i de forma genèri-
ca, el pla d’auditoria per a la verificació del compliment del deure d’informació 
previst a l’art. 5 de la LOPD.

•	 També s’hi descriu el desenvolupament en el temps (cronologia) de l’execució 
del pla d’auditoria, on s’ubiquen temporalment l’inici i el final de les activitats 
més rellevants de l’auditoria. Inclou, a més, tres apartats de caràcter descriptiu, 
en els quals es detalla la manera com s’ha desenvolupat cadascuna de les 3 
fases en què s’ha estructurat l’auditoria.

•	 L’informe d’auditoria tramès a cada entitat també inclou les conclusions i re-
comanacions orientades a adequar els processos auditats al que preveu la 
legislació vigent, respecte del deure d’informació (art. 5 LOPD). 

•	 L’informe conté les orientacions necessàries perquè cada procés i mecanisme 
de recollida auditat s’adeqüi al que preveu la norma, així com la data en què 
l’auditor de l’APDCAT havia de verificar si els processos s’havien adaptat, i de 
quina manera, a les recomanacions del informe.

•	 Arran del que es va anar detectant al llarg de l’auditoria, es va considerar opor-
tú superar l’àmbit estricte de compliment de l’art. 5 de la LOPD per fer una 
proposta metodològica i de directrius respecte de com millorar, en un sentit 
ampli, la informació que es proporciona a les persones afectades en relació als 
tractaments a què seran sotmeses les seves dades de caràcter personal. Per 
això, l’informe lliurat a cada entitat contenia un apartat amb aquestes directrius 
i bones pràctiques, que pel seu caràcter d’utilitat i d’interès general s’inclou 
íntegrament en aquest informe de conclusions.

•	 Finalment, a cadascun dels informes lliurats a les entitats auditades es va incor-
porar un últim apartat, en forma d’annex, en el qual es van reproduir diversos 
documents relacionats amb l’auditoria realitzada, així com les llistes de control 
i verificació de suport a l’auditoria.

Juntament amb l’informe final, es va proposar a cada entitat auditada contestar un 
qüestionari relacionat amb el procediment d’auditoria. L’objectiu era poder valorar 
tant l’eficàcia del pla d’auditoria com aspectes relacionats amb el desenvolupament 
general de l’actuació. El resultats s’han analitzat des d’una perspectiva estadística i 
de millora de futurs plans, i s’inclouen en aquest informe de conclusions.
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En la metodologia que se segueix per executar els plans d’auditoria, es preveu l’emis-
sió d’un primer informe d’auditoria, en forma d’esborrany, que se sotmet a la consi-
deració de l’interlocutor a fi de detectar possibles diferències de criteri o interpretació; 
cal dir  que les observacions fetes per les entitats auditades han estat mínimes. Una 
vegada revisat l’informe provisional, es dóna per definitiu.

Atès que la situació d’informe provisional és transitòria, de cara a valorar la situació 
de l’auditoria no es diferencia aquesta circumstància, i es consideren realitzades les 
tasques d’auditoria una vegada ha estat lliurat l’informe provisional.

Gràfic 5. Informes elaborats per tipus d’entitat

En total s’han elaborat i tramès 129 informes d’auditoria. Per tant, encara resten per 
finalitzar les tasques d’auditoria d’un total de 48 entitats, per les causes diverses que 
s’han anat detallant.

Dels 129 informes tramesos, 15 corresponen als departaments de la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, s’han auditat tots els departaments; 3 són de les diputacions, 8 
de consells comarcals, 16 d’ajuntaments de municipis amb una població superior a 
50.000 habitants, 70 d’ajuntaments de municipis amb una població inferior a 50.000 
habitants i 17 a les universitats.
 

Tipus d’entitat (informes realitzats i tramesos) Nombre d’entitats % tipus

Departaments 15 100%

Diputacions  3 75%

Consells comarcals  8 57,14%

Ajuntaments > 50.000 habitants 16 69,56%

Ajuntaments < 50.000 habitants 70 69,30%

Universitats 17 85%
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Tenint en compte aquests resultats, cal fer 2 consideracions: d’una banda, que els 
consells comarcals són el tipus d’entitat amb un percentatge inferior de finalització de 
l’auditoria, ja que n’han estat auditats poc més del 50% dels previstos. Aquesta és 
una qüestió sobre la qual caldrà incidir en propers plans d’auditoria i articular d’altres 
mesures per millorar aquest nivell de resposta; i, d’altra  banda, que pràcticament 
no hi ha diferencia entre el grau de finalització de l’auditoria entre ajuntaments de 
municipis de més o de menys de 50.000 habitants que tenen el mateix percentatge 
d’entitats auditades (69%).

La conclusió que se’n pot extreure és que els recursos disponibles no són determi-
nants per donar resposta als requeriments dels plans d’auditoria de l’APDCAT i que, 
tot i que inicialment els ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants van 
trigar a designar interlocutor, després el seu nivell de resposta als requeriments de 
l’auditoria ha estat equivalent al d’ajuntaments de més volum. 

Gràfic 6. Distribució entitats sense informe

La distribució de les 48 entitats que encara no han estat auditades per complet és la 
següent: 1 diputació, 6 consells comarcals, 7 ajuntaments amb una població superi-
or a 50.000 habitants, 31 ajuntaments amb una població inferior a 50.000 habitants 
i 3 universitats.

Tipus d’entitat (informes realitzats i tramesos) Nombre d’entitats % tipus

Diputacions  1 25%

Consells comarcals  6 42,85%

Ajuntaments > 50.000 habitants  7 30,43%

Ajuntaments < 50.000 habitants 31 30,69%

Universitats  3 15%
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3.4. Informació obtinguda dels treballs d’auditoria

L’auditoria és eminentment una tasca sistemàtica de verificació d’una situació con-
creta en el temps i la seva adequació a un model de referència, en aquest cas el 
compliment del dret d’informació regulat a l’art. 5 de la LOPD.

En aquesta part de l’informe es descriuen els fets constatats durant l’auditoria en re-
lació al dret d’informació, que han servit de base per a l’elaboració de cadascun dels 
informes d’auditoria tramesos de manera individualitzada a cada entitat auditada.

3.4.1. Fitxers no creats 

En alguns casos, s’ha detectat que les dades recollides relacionades amb el procés 
auditat no tenien per destí un fitxer creat segons el que preveu l’art. 20 de la LOPD. 

Gràfic 7. Distribució dels processos seleccionats

Del total de 379 processos de recollida de dades seleccionats per ser objecte d’anà-
lisi en el marc d’aquest pla d’auditoria, en 111 casos les dades recollides no tenien 
per destí un fitxer creat segons el que preveu l’art. 20 de la LOPD, és a dir el 29,28% 
(se n’exclouen els fitxers de titularitat privada, per als quals no s’aplica l’art. 20). En 
aquest cas, l’informe d’auditoria recull la necessitat de regularitzar aquests tracta-
ments, sense entrar a auditar els continguts de les clàusules informatives ja que, en 
el cas de fitxers de titularitat pública, constitueix una infracció greu iniciar la recollida 
de dades sense que hi hagi una disposició de caràcter general publicada al butlletí o 
diari oficial corresponent (art. 44.3.a de la LOPD).

Tipus d’entitat Processos No creats % no creats

Departaments  45 12 26,66%

Diputacions  10  0 0%

Consells comarcals  24 10 41,66%

Ajuntaments > 50.000 habitants  48  4 8,33%

Ajuntaments < 50.000 habitants 203 78 38,42%

Universitats  49  7 14,28%
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Gràfic 8. Fitxers no creats per tipus d’entitat

D’aquestes dades cal destacar que, en el cas de les diputacions, per a tots els proces-
sos de recollida seleccionats hi havia un fitxer creat mitjançant disposició de caràcter 
general. En el cas dels consells comarcals, juntament amb els ajuntaments de municipis 
de menys de 50.000 habitants, al voltant del 40% dels processos de recollida de dades 
no tenien per destí un fitxer públic creat mitjançant disposició de caràcter general. 

També es pot considerar rellevant la proporció de processos de recollida de dades 
dels departaments de la Generalitat de Catalunya que no tenien per destí un fitxer 
públic creat mitjançant disposició de caràcter general, superior al 25%.

Una dada relacionada amb els efectes del pla d’auditoria és que, per a 34 dels 268 
fitxers creats mitjançant disposició de caràcter general, la data de publicació de la 
disposició era posterior a l’inici d’aquest pla d’auditoria (considerant com a data 
d’inici l’1/1/2008).

3.4.2. Altres circumstàncies en relació als fitxers de destí de les dades
 
Dels 268 processos de recollida de dades que tenien per destí un fitxer creat mitjan-
çant  disposició de caràcter general, en el 14,92% dels casos (40 fitxers) s’ha detec-
tat que el fitxer no s’ha notificat al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, ni 
consta inscrit al Registre General de Protecció de Dades.

En aquest cas, l’informe d’auditoria tramès a les entitats recull la necessitat de notifi-
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deficiència en el tractament, s’ha considerat oportú auditar el nivell de compliment 
respecte del dret d’informació.

També s’ha observat que 34 fitxers relacionats amb processos de recollida objecte 
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3.4.3. Quant als advertiments relacionats amb el dret d’informació 

S’han auditat 531 mecanismes de recollida relacionats amb 268 processos, entre els 
quals hi ha: formularis en paper, formularis electrònics i recollida telefònica o presen-
cial. Hi ha també altres mecanismes més concrets, com és el cas d’un document on 
s’informa del tractament de dades de caràcter personal que la persona afectada ha 
de signar. 

Gràfic 9. Incorporació d’advertiments als mecanismes de recollida

D’aquests 531, s’ha detectat que 148 no contenien cap clàusula informativa en re-
lació al tractament de les dades de caràcter personal, enfront de 383 que sí que la 
inclouen. 

Dels mecanismes que contenen la clàusula, en 89 casos (23%) s’ha considerat que 
la clàusula complia els requisits de l’article 5 de la LOPD, mentre que en 294 casos 
(77%) s’ha considerat que la clàusula tenia alguna deficiència, ja que no s’adaptava 
a algun dels punts previstos a l’article 5 de la LOPD. 

Gràfic 10. Adequació dels advertiments

sense advertiments
28%

amb advertiments
72%

Advertiments
de�ciències

77%

Advertiments
correctes

23%



Plans d’Auditoria

Primer pla

LOPD art.5

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

28

3.4.4. Contingut de la clàusula 

Els mecanismes que presenten una clàusula d’informació en relació al tractament 
de dades de caràcter personal sovint no compleixen amb el que preveu l’art. 5 de 
la LOPD. A partir de la xifra que es desprèn del gràfic de l’apartat anterior, hi ha 294 
advertiments que tenen algun tipus de deficiència per no incloure tota la informació 
requerida per l’art. 5 de la LOPD.

Gràfic 11. Deficiències detectades

Les deficiències més habituals són la manca d’indicació de l’adreça del responsable 
de fitxer o tractament i la manca de precisió en informar que les dades recollides 
s’incorporaran a un fitxer o tractament.

Tot i que podria ser objecte de diverses interpretacions, tal i com es menciona en 
l’annex de directrius i bones pràctiques dels informes lliurats a les entitats i en aquest 
mateix informe de conclusions, es recomana identificar el fitxer o tractament mitjan-
çant una denominació precisa. D’aquesta manera, a banda de més precisió en la 
indicació que les dades s’incorporaran a un fitxer o tractament concret, les gestions 
posteriors derivades de l’exercici de drets poden resultar més senzilles, tant per a la 
persona que exerceix el dret com per a la mateixa entitat.

No informar de les finalitats de la recollida de dades i de les cessions previstes i no iden-
tificar el responsable del fitxer o tractament són les següents deficiències detectades.

En últim lloc se situen deficiències relacionades amb la manca d’informació relacio-
nada amb l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Cal remarcar que dels 383 mecanismes de recollida de dades que incorporen adver-
timents en relació al tractament de les dades recollides, en 71 casos (prop del 20%) 
aquesta informació s’hi ha inclòs després d’iniciar el pla d’auditoria i abans del termini 
previst per a l’adequació a les recomanacions de l’informe d’auditoria.
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3.5. Enquesta de valoració del pla d’auditoria

Juntament amb la tramesa dels informes definitius es va demanar als interlocutors que, 
de manera voluntària, responguessin un qüestionari de 10 preguntes per valorar alguns 
aspectes de l’execució del pla d’auditoria, per preveure així millores en futurs plans.

La taula següent recull el contingut del qüestionari:

A. La comunicació amb el/la auditor/a de l’APDCAT ha estat fluida en els diferents 

canals utilitzats (correu electrònic, telèfon, correu postal)

B. El/la auditor/a de l’APDCAT ha estat receptiu/iva i ha donat resposta a les meves 

consultes i dubtes durant el procés d’auditoria

C. He tingut temps suficient per lliurar la documentació i informació que l’auditor/a 

m’ha demanat en cada moment

D. Abans del pla d’auditoria, les obligacions derivades del deure d’informació  

(art. 5 LOPD) eren prou conegudes a la meva entitat

E. Després del procés d’auditoria, el meu coneixement en relació al deure d’informació 

ha millorat significativament

F. El procés d’auditoria ens ha ajudat a detectar mancances de tipus general, en 

relació a la protecció de dades de caràcter personal

G. Després del procés d’auditoria, la meva entitat és més sensible a les obligacions 

derivades de la legislació de protecció de dades

H. Abans del pla d’auditoria, jo ja desenvolupava funcions relacionades amb la 

protecció de dades de caràcter personal

I. Els terminis d’adaptació establerts en l’informe, si és el cas, em semblen raonables 

i la meva entitat els pot assumir

J. Els plans d’auditoria son útils i ajuden a complir les obligacions en relació al 

tractament de dades 

 

Gràfic 12. Resultats de les enquestes

4,5

3,2

4,0 3,9
3,7 3,8

0

1

2

3

4

5

A. 
Comunicació 
amb auditor/a

J. 
Utilitat 
plans 

d'auditoria

I. 
Terminis 

d'adaptació

H. 
Funcions 
protecció 
de dades

G. 
Sensibilitat 
vers LOPD 

postauditoria

F. 
Detecció 

de 
mancances

E. 
Coneixement 

art. 5 
postauditoria

D. 
Coneixement 

art. 5 
preauditoria

C. 
Terminis 

de 
lliurament

B. 
Receptivitat 

auditor/a

4,6 4,6 4,54,5



Plans d’Auditoria

Primer pla

LOPD art.5

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

30

El gràfic anterior recull la mitjana de puntuació obtinguda per a cadascuna de les 
qüestions formulades. Aquestes respostes reflecteixen l’opinió del 95% dels interlo-
cutors que han rebut l’informe definitiu d’auditoria.

El qüestionari demanava valorar d’1 a 5 un total de 10 afirmacions, on 1 significa que 
no s’està gens d’acord amb l’afirmació i 5 que s’hi està absolutament d’acord.

A través dels resultats extrets dels qüestionaris, es pot destacar que en la gran ma-
joria de casos la comunicació amb l’auditor de l’APDCAT ha estat fluïda. Aquesta, 
juntament amb la bona receptivitat de l’auditor, són les 2 afirmacions més ben valo-
rades i, en cap cas, la valoració ha estat inferior a 4 punts.

Les següents afirmacions amb les quals han estat més d’acord tenen a veure amb 
els terminis donats, tant per lliurar la documentació sol·licitada pels auditors com per 
adequar-se al contingut de l’informe. En general, les entitats consideren que hi ha ha-
gut temps suficient per lliurar la documentació i la informació que l’auditor demanava 
en cada moment, malgrat que en alguns casos, per qüestions internes de gestió i 
organització de les entitats, el compliment estricte dels terminis ha estat difícil. 

La mateixa valoració que les dues afirmacions anteriors ha merescut l’apartat que de-
manava pronunciar-se sobre la utilitat dels plans d’auditoria, com a ajut per complir 
amb les obligacions relacionades amb els tractaments de dades de caràcter personal.

L’afirmació de si les obligacions relacionades amb el dret d’informació eren prou co-
negudes a l’entitat abans de fer l’auditoria ha rebut la puntuació més baixa, una mica 
més de 3 punts, de manera que podem considerar que hi havia algun tipus de conei-
xement d’aquesta obligació, però no el suficient. Aquesta situació ha tendit a canviar 
amb aquesta actuació, ja que l’afirmació que després de l’auditoria el coneixement 
de l’interlocutor sobre el dret d’informació ha millorat rep una puntuació de 4 punts.

Aproximadament el 50% dels interlocutors desenvolupaven tasques relacionades 
amb la protecció de dades, abans d’iniciar-se el pla d’auditoria; això implica que el 
50% restant no tenia assignades aquest tipus de tasques.

Una bona part dels enquestats consideren que l’auditoria permet detectar mancan-
ces de tipus general, més enllà de l’objecte de l’auditoria (3,9 punts) i que després 
del procés d’auditoria ha millorat, en general, la sensibilitat de les entitats en relació 
a les obligacions derivades de la legislació de protecció de dades (3,7 punts). Això 
no obstant, el 35% dels enquestats no estan gaire d’acord amb aquesta  afirmació.

Si bé és cert que abans del pla d’auditoria, i en opinió dels interlocutors, una bona 
part de les entitats no coneixia prou bé les obligacions derivades del deure d’infor-
mació de l’art. 5 de la LOPD (un 63% concretament), prop del 75% dels interlocutors 
pensa que aquesta situació ha variat sensiblement una vegada feta l’auditoria. Per 
tant, podem concloure que, en general, el coneixement d’aquest aspecte de les obli-
gacions derivades del tractament de dades de caràcter personal ha millorat.
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3.5.1. Altres observacions

En els qüestionaris de valoració d’aquest primer pla d’auditoria, a banda de les res-
postes tancades (amb puntuació), es donava la possibilitat als interlocutors que ho 
desitgessin de traslladar  a l’APDCAT observacions i comentaris personals respecte 
del procés d’auditoria. 

Alguns dels interlocutors han sostingut que l’auditoria és una eina necessària per 
comprovar fins a quin punt s’elaboren o s’executen correctament, en relació al trac-
tament de dades de caràcter personal, els procediments. En aquest sentit, consi-
deren el procés d’auditoria com un instrument altament positiu, reforçat pel fet de 
disposar del suport i consell dels professionals de l’APDCAT encarregats d’elaborar 
els informes d’auditoria, que informen les entitats auditades de possibles millores a 
tenir en compte, més enllà del compliment del que preveu la legislació. 

D’altres consideracions l’entenen com un ajut per saber en quins aspectes cal millo-
rar, en rebre recomanacions assumibles per als interlocutors. També expressen que 
han rebut en tot moment aclariments puntuals als dubtes que han sorgit respecte de 
la informació que es sol·licitava. 

Tot i així, algun interlocutor ha manifestat que el procés potser no ha tingut en compte 
algunes de les particularitats de les entitats privades, si bé ha destacat l’excel·lent 
col·laboració dels auditors per adaptar-se a aquesta circumstància. 

D’altra banda, alguns departaments de la Generalitat i alguns ajuntaments puntu-
alitzen que l’inici de l’auditoria va coincidir amb la posada en marxa d’un projecte 
d’anàlisi i d’adequació a la LOPD. Per aquest motiu, l’adequació als requeriments de 
la normativa sobre protecció de dades es va fer abans de la finalització de l’auditoria, 
sens perjudici que considerin que es tracta d’un procés de millora contínua. 

La majoria ha afirmat que l’auditoria ha estat una bona eina per conscienciar les en-
titats auditades respecte de les obligacions relacionades amb la protecció de dades 
de caràcter personal, encara que alguns interlocutors consideren que hauria estat 
encertat acompanyar l’auditoria amb jornades informatives o de formació.

Alguns interlocutors també han posat de manifest que l’auditoria s’ha perllongat 
massa en el temps i també que, en els casos en què l’adequació comporta crear i 
notificar el fitxer, el termini de 6 mesos per regularitzar aquesta situació pot ser insu-
ficient.
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4. Conclusions més rellevants

Com ja s’ha esmentat a la introducció, l’activitat de l’Àrea d’Inspecció havia permès 
a l’Autoritat detectar que la sensibilitat de la ciutadania envers el dret d’informació 
havia augmentat, cosa que s’havia traduït en un increment significatiu, els anys 2007 
i 2008, de les denúncies i els procediments sancionadors per incompliment d’aquest 
dret.

Com a primer resultat del pla d’auditoria, es va constatar que al 2009 el percentatge 
es va reduir del 35% al 17%, i ja el 2010 aquest percentatge es va situar en el 14%, 
és a dir més d’un 20% de reducció respecte dels anys precedents, en què encara 
no s’havien desplegat els plans d’auditoria. Hi ha per tant una millora clara, almenys 
utilitzant aquest indicador.

Però des de la perspectiva d’avaluació de l’impacte d’aquesta actuació hi ha altres 
variables a considerar, com ara:

•	 S’ha detectat que prop del 30% del processos de recollida de dades seleccio-
nats per ser auditats no tenien per destí un fitxer públic creat segons el que 
preveu l’art. 20 de la LOPD (creació mitjançant disposició de caràcter general). 
Per tant, les entitats auditades han hagut de regularitzar aquesta situació, fet 
que també ha comportat la revisió d’altres processos.

•	 També en relació a les obligacions prèvies al tractament de les dades, s’ha 
detectat que prop del 15% dels fitxers creats mitjançant disposició de caràcter 
general no havien estat notificats al Registre de Protecció de Dades de Catalu-
nya, ni constaven inscrits al Registre General de Protecció de Dades. Això ha 
suposat, en tots els casos, iniciar la tramitació de la inscripció.

•	 Per tant, en relació a les dues situacions anteriors, vinculades amb les obliga-
cions prèvies al tractament de les dades en el cas de fitxers públics (creació i 
notificació), es va detectar que el nivell d’incompliment del que preveu la nor-
mativa era gairebé del 40% (39,84%).

•	 L’objecte principal del pla d’auditoria era verificar si en els mecanismes de 
recollida de dades es complia correctament amb el deure d’informació. En 
aquest sentit, un 28% d’aquests mecanismes no proporcionava cap tipus d’in-
formació relacionada amb la recollida de dades personals i el posterior trac-
tament d’aquestes dades, per la qual cosa hi havia un incompliment evident 
d’aquesta obligació.

•	 Del 72% dels mecanismes que sí que incloïen algun tipus d’informació en re-
lació a la recollida de dades i el seu tractament, només en el 23% dels casos 
s’ha considerat que es donava correcta resposta al dret d’informació. Això 
implica que en el 77% dels casos s’ha trobat alguna deficiència, que ja ha estat 
resolta o està en procés d’adequació.

Quant a la incidència directa de l’inici i l’execució de l’auditoria en les entitats, sense 
excepció, totes les entitats auditades han valorat com a positiva i útil l’experiència, 
considerant que els plans d’auditoria són una iniciativa que els ajuda a complir amb 
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les seves obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Resul-
ten rellevants les dades següents:

•	 34 dels 268 fitxers creats mitjançant disposició de caràcter general (al voltant 
d’un 13%) es van publicar un cop comunicat a les entitats l’inici d’aquest pla 
d’auditoria.

•	 34 dels fitxers relacionats amb els processos de recollida objecte d’auditoria 
(no necessàriament coincidents amb els del punt anterior) es van declarar al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb posterioritat a l’inici del pla. 

•	 Dels 383 mecanismes de recollida de dades que contenien clàusula informati-
va en el moment de ser auditats, per a 71 s’havia inclòs la informació després 
d’iniciar el pla (un 18,5%).

•	 En opinió dels interlocutors, el pla d’auditoria ha estat útil per ajudar les entitats 
a complir amb les obligacions relatives a la protecció de dades (mitjana de 4,5 
sobre 5 a les enquestes de valoració).

•	 En general, els interlocutors constaten que el seu coneixement sobre el dret 
d’informació ha augmentat gràcies a l’auditoria (mitjana de 4 sobre 5).

•	 D’acord amb les afirmacions del 75% dels interlocutors que han respost el 
qüestionari, el coneixement de les obligacions derivades del deure d’informa-
ció ha millorat sensiblement a les entitats com a conseqüència de l’auditoria.

•	 Un nombre important dels enquestats considera que l’auditoria ha permès de-
tectar mancances de tipus general en relació a la protecció de dades a la seva 
entitat (mitjana de 3,9 sobre 5).

•	 El fet que les entitats auditades hagin hagut de fer l’esforç d’inventariar tots els 
punts d’entrada de dades personals a les seves respectives organitzacions ha 
donat com a resultat la presa de consciència dels diferents tipus de dades i 
tractaments dels quals són responsables.

•	 Un altre dels impactes d’aquesta actuació té a veure amb el fet que, ara, les 
entitats auditades estan més preparades per seguir processos d’aquestes ca-
racterístiques. Aquest punt s’ha pogut verificar en la designació d’interlocutors 
en el segon pla d’auditoria, que ha seguit un procés molt més ràpid que en 
aquest primer pla d’auditoria.

•	 En conjunt, el procés d’auditoria ha evidenciat que respecte de donar resposta 
als requeriments derivats de les tasques d’auditoria no hi ha grans diferències 
entre entitats petites i mitjanes. També que hi ha un grup d’entitats, com ara 
els consells comarcals, que tenen dificultats per donar-hi resposta, cosa sobre 
la qual caldrà incidir.

En resum, el pla d’auditoria ha permès detectar que, efectivament, l’elevat nivell de 
queixes que arribaven a l’APDCAT en relació al dret d’informació estava sustentat en 
un alt grau d’incompliment d’aquesta obligació.

És evident que, majoritàriament, les entitats auditades tenen voluntat de millorar i 
que, si se’ls proporcionen les eines i recomanacions necessàries, s’adeqüen a les 
obligacions derivades dels tractaments de dades de caràcter personal dels quals són 
responsables.  D’aquí la important reducció del volum de queixes en relació al dret 
d’informació.
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I, com a valoració fi nal, posar de manifest que per a l’Autoritat també suposa una font 
d’informació molt valuosa per defi nir les seves polítiques d’actuació preventiva, grà-
cies a un millor i més precís coneixement de quina és la situació real de compliment.

Per acabar l’apartat de conclusions, remarcar que al desembre de 2008 l’INTECO 
(Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació) va publicar l’“Estudi sobre la 
seguretat de les dades de caràcter personal en l’àmbit de les entitats locals espa-
nyoles”, en el qual s’identifi caven el plans d’auditoria de l’APDCAT com un exemple 
d’èxit en l’aplicació de bones pràctiques relacionades amb el compliment de la le-
gislació de protecció de dades. Els resultats d’aquest estudi pel que fa a Catalunya 
es van presentar en una jornada coorganitzada per LOCALRET i l’APDCAT, el 19 
de maig de 2009, amb la participació de l’INTECO, i també s’hi van avançar alguns 
resultats parcials d’aquest primer pla d’auditoria.

Posteriorment, el 15 de juny de 2009, l’APDCAT va presentar públicament resultats 
també parcials, però mes detallats d’aquest primer pla d’auditoria, i va anunciar l’inici 
del segon pla d’auditoria.
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5. ANNEX I. Directrius i bones pràctiques

Des d’una perspectiva legal, el deure d’informació es concentra principalment en els 
requisits informatius previstos a l’art. 5 de la LOPD, en el moment de la recollida de 
les dades. Per tant, el compliment d’aquest precepte és el que ha de guiar els meca-
nismes i protocols seguits pels responsables dels tractaments, a l’hora d’informar les 
persones afectades sobre com es tractarà la seva informació de caràcter personal. 
Això no és obstacle per avançar cap a formes i models d’informació més completa i 
transparent, que puguin completar i complementar les conegudes clàusules informa-
tives derivades del compliment del deure d’informació.

La necessitat de millorar el contingut i la forma en què s’informa del dret a la protec-
ció de dades personals, i en general de la privacitat, s’ha tractat en diferents ocasions 
en les conferències internacionals d’autoritats de control. Actualment és un element 
objecte d’estudi i anàlisi, tant per a les autoritats de control en el seus àmbits nacio-
nals respectius com per a organitzacions d’àmbit internacional, que aborden, ja sigui 
de forma directa o indirecta, qüestions de protecció de dades, privacitat i seguretat.

La Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè 
Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, en relació a un enfocament 
global de la protecció de les dades personals a Europa, de novembre de 2010, i 
que molt probablement servirà de punt de partida per a la modificació de la Directiva 
95/46, fa referència a la necessitat d’augmentar la transparència per a les persones 
interessades. Els responsables dels tractaments han d’informar de manera correcta i 
clara, entesa la transparència com “un accés fàcil a la informació, que ha de ser fàcil 
d’entendre, i la utilització d’un llenguatge clar i senzill”, ja que segons aquesta co-
municació “les disposicions aplicables relatives a la informació que cal comunicar a 
l’interessat són insuficients”, en relació al que preveuen els art. 10 i 11 de la Directiva 
95/46/CE.

L’autodeterminació informativa implica que les persones de qui es tracten les dades 
disposen de la informació necessària i suficient, no només per decidir que es pugui 
iniciar el tractament, sinó també per decidir que les dades es deixin de tractar. Per 
tant, rebre informació clara sobre la manera en què es tracten les dades personals, i 
en definitiva sobre l’ús que se’n fa, és un element essencial per a un tractament lícit 
i lleial de les dades personals.

En aquesta part de l’informe, juntament amb unes pautes orientades a facilitar el 
compliment del que preveu l’art. 5 de la LOPD, també s’aporten algunes propostes 
que han de permetre millorar en general la política informativa que fan els responsa-
bles dels tractaments sobre l’ús de les dades personals.
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5.1. Aspectes introductoris: el context del deure d’informació

El Conveni 108 del Consell d’Europa, de 28 de gener de 1981, per a la protecció de 
les persones respecte del tractament automatitzat de dades de caràcter personal, 
preveu a l’art. 8 que les persones han de poder conèixer:

•	 l’existència d’un fitxer automatitzat que tracta les seves dades de caràcter per-
sonal;

•	 les finalitats principals d’aquest fitxer;
•	 la identitat de qui gestiona (controla) aquest fitxer, és a dir del responsable del 

fitxer;
•	 i el domicili habitual o establiment principal d’aquest responsable.

La Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circula-
ció d’aquestes dades, considera que els tractaments de dades de caràcter personal 
s’han de fer de manera lícita i lleial respecte de la persona interessada. Això implica, 
entre d’altres coses, que la persona afectada ha de conèixer els objectius perseguits 
pel tractament que, per tant, han de estar suficientment determinats en el moment 
de la recollida de les dades.

En conseqüència, l’art. 10 de la Directiva 95/46/CE preveu que en el moment en què 
es recullin dades de caràcter personal el responsable del tractament ha de facilitar, a 
la persona de qui es recullen, com a mínim la informació següent:

•	 la identitat del responsable del tractament;
•	 les finalitats del tractament a què es sotmetran les dades;
•	 d’altres qüestions, com ara: els destinataris de les dades, l’obligatorietat i les 

conseqüències de proporcionar-les o no i l’existència dels drets d’accés i rec-
tificació.

La sentència 292/2000 del Tribunal Constitucional, en el fonament jurídic 13, vincula 
en gran mesura l’efectivitat de la prestació del consentiment per al tractament i de 
les facultats de control i disposició de les dades de caràcter personal de la persona 
interessada (dret a l’autodeterminació informativa) al fet que s’informi la persona in-
teressada de la possibilitat de cessió de les seves dades, i de les circumstàncies en 
què es cediran, així com de la resta d’aspectes previstos a l’art. 5 de la LOPD.

Segons la STC 292/2000, el dret a una informació apropiada s’identifica com una 
garantia que la persona afectada pot controlar i disposar de les seves dades de ca-
ràcter personal. Si no se li proporciona aquesta informació (art. 5.1 LOPD), l’exercici 
efectiu d’altres facultats que formen part del contingut del dret fonamental a la pro-
tecció de dades de caràcter personal es pot veure dificultat.

Tal i com considera la Directiva 95/46/CE (consideració 38), el tractament lleial de 
dades personals suposa que les persones interessades han d’estar en condicions 
de conèixer l’existència dels tractaments. Quan les dades s’obtenen directament de 
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les persones interessades, cal proporcionar informació precisa i completa sobre les 
circumstàncies d’aquesta obtenció.

L’art. 5.1 de la LOPD identifica quina és la informació que cal proporcionar a la per-
sona de la qual es recullen les dades:

«a) De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de 
la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.

 b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els si-
guin plantejades.

 c) De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subminis-
trar-les.

 d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposi-
ció.

 e) De la identitat i l’adreça del responsable del tractament o, si escau, del seu 
representant.»

En general, la informació prevista a l’art. 5.1 de la LOPD es dóna en forma del que 
s’anomenen clàusules informatives, especialment quan es tracta de la recollida de 
dades basada en l’ús de qüestionaris o impresos. Per tant, de forma genèrica es fa 
referència a la clàusula informativa o avisos, com a qualsevol de les formes en què 
es dóna compliment al deure d’informació que té el responsable del tractament, tot i 
que no sempre sigui una clàusula que vagi incorporada al qüestionari o imprès a què 
es refereix l’art. 5.2 de la LOPD (per exemple: cartell informatiu, locució telefònica, full 
d’informació, segell, etc.).
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5.2. Deure d’informació: requisits formals

Donar compliment al que preveu l’art. 5.1 de la LOPD implica tenir en compte dos 
tipus de qüestions: les que podem identificar com a formals (la manera en què es 
presenta o es proporciona la informació) i les materials, és a dir, aquelles referides 
pròpiament al contingut de la informació que cal proporcionar.

Quant als requisits formals, cal informar:
•	 De manera prèvia: la informació de l’art. 5.1 s’ha de proporcionar abans de re-

collir les dades de caràcter personal, és a dir, abans que es puguin considerar 
efectivament lliurades a qui les sol·licita o les tractarà.

•	 De manera expressa: el contingut informatiu no ha de ser tàcit. S’ha de tenir en 
compte que la informació que cal proporcionar no és una clàusula contractual 
més, o una clàusula que forma part o descriu les condicions del tràmit o servei 
relacionat amb la recollida de dades; per tant, és convenient situar-la en el con-
text del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

•	 De manera precisa: cadascun dels elements informatius de la clàusula ha de 
quedar perfectament concretat i amb una redacció clara, de manera que no 
doni lloc a interpretacions dubtoses.

•	 De manera inequívoca: la manera en què es redacti la informació no ha de 
portar a equívocs a la persona interessada. En conjunt, la clàusula informativa 
no ha de ser confusa.

•	 En cas que s’utilitzin qüestionaris o impresos per recollir la informació (art. 5.2 
LOPD): la informació que es proporcioni a la persona afectada ha de figurar en 
el formulari i ser clarament llegible (cal tenir en compte: ubicació, mida i tipus 
de la lletra, fons del text, etc.).

•	 En el cas de menors d’edat: la informació adreçada als menors d’edat s’ha 
d’expressar en un llenguatge que els sigui comprensible (art. 13.3 del RLOPD).

5.3. Deure d’informació: requisits materials

L’art. 5.1 identifica i descriu els punts relacionats amb el tractament dels quals s’ha 
d’informar la persona afectada, en el moment de la recollida de dades personals.

Es poden identificar dos grups de continguts: un grup d’informacions que, sense cap 
excepció, sempre han d’aparèixer en la clàusula informativa, i un altre que no cal in-
cloure, si alguna de les informacions que cal proporcionar es pot deduir de les dades 
personals que es recullen o de les circumstàncies en què les dades es demanen.

5.4. Pautes per construir avisos sobre protecció de dades

El mètode que es proposa es pot utilitzar tant per a la redacció / verificació de clàu-
sules informatives referides a la recollida de dades relacionades amb fitxers o trac-
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taments de titularitat pública, com els de titularitat privada. En aquest últim cas, cal 
adaptar-lo a les diferències relacionades amb la creació de fitxers.

En el cas de fitxers de titularitat pública, la recollida de dades de caràcter personal no 
es pot fer sense que la disposició o l’acord de creació del fitxer s’hagi publicat en el 
diari o butlletí oficial corresponent. Tal com preveu l’art. 44.3, lletra (a), de la LOPD, és 
una infracció greu: «Crear fitxers de titularitat pública o iniciar la recollida de dades 
de carácter personal per a aquests, sense autorització de disposició general, publi-
cada en el “Butlletí Oficial de l’Estat” o diari oficial corresponent” (segons la redacció 
de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible).

I l’art. 44.2, lletra (b), de la LOPD (segons la reforma de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’economia sostenible) preveu com a infracció lleu no sol·licitar la inscripció del fitxer 
de dades de caràcter personal. En el cas de les entitats sotmeses al control de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades, la declaració del fitxer i la sol·licitud d’ins-
cripció va adreçada al Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’APDCAT.

Tant la disposició o l’acord de creació com la sol·licitud d’inscripció, acompanyada 
de la declaració del fitxer, són instruments útils per redactar d’una forma senzilla i 
sincronitzada els advertiments que han d’acompanyar la recollida de dades.

Pauta 1. Informació que cal incloure sempre

Punts de verificació:

1.1 Indicació que existeix un fitxer o tractament: la millor manera de referir-se 
a l’existència del fitxer o tractament és utilitzar-ne la denominació. En el cas 
dels fitxers de titularitat pública, atès que la recollida de dades sempre s’ha de 
fer en relació a un fitxer prèviament creat mitjançant disposició o acord publicat 
oficialment, i ja que un dels continguts de la disposició o acord ha de ser la de-
nominació del fitxer o tractament (art. 54.1, lletra a, del RLOPD), aquesta serà 
la denominació més adient per a qualsevol recollida de dades que tingui com a 
destinació aquell fitxer o tractament.

 De forma complementària, atès que la notificació als registres de protecció de 
dades de fitxers, tant de titularitat pública com privada, també inclou la identi-
ficació del fitxer, es podria utilitzar aquesta referència, que serà la que es farà 
pública en el registre. Per als fitxers de titularitat pública, cal insistir en la con-
veniència de recórrer a la denominació utilitzada en la disposició o l’acord de 
creació.

1.2 Incloure la finalitat de la recollida de dades: s’ha d’explicar de manera con-
cisa i precisa quin objectiu o objectius té el fitxer o el tractament al qual s’incor-
poraran les dades recollides.

 Per expressar aquesta finalitat en la clàusula informativa, també són de molta 
utilitat tant la disposició de caràcter general o l’acord de creació del fitxer, com la 
declaració del fitxer per a la seva inscripció en el registre de protecció de dades.
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 La lletra (a) de l’art. 20.2 de la LOPD i l’art. 54.1.a del RLOPD determinen que 
en el contingut de la disposició de creació o modificació de fitxers públics hi ha 
d’aparèixer la descripció de la finalitat prevista (juntament amb els usos que es 
donaran a la informació que forma part del fitxer o tractament). Tant la lletra (c) 
de l’art. 19.2 del Decret 48/2003 (estatut de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades) com l’art. 55.2 del RLOPD, quan regulen la notificació i inscripció de 
fitxers en els registres de protecció de dades, preveuen que la descripció de la 
finalitat formi part tant de la notificació com de l’assentament d’inscripció.

 Per tant, als efectes de sincronitzar el contingut del dret d’informació amb la 
finalitat prevista per al tractament, és suficient d’incloure la mateixa redacció feta 
en la disposició o acord de creació del fitxer i, en el cas de fitxers de titularitat 
privada, la de la declaració del fitxer per a la seva inscripció en el registre de 
protecció de dades.

1.3 Identificar els destinataris de la informació que es demana: en el cas que 
estigui previst en el normal desenvolupament del tractament cedir legítimament 
les dades a tercers, aquests destinataris de la informació s’han d’identificar de 
forma precisa. Si aquesta precisió no és possible, cal fer-ho de manera que si-
guin identificables de forma inequívoca.

 Per redactar aquest contingut de la clàusula informativa també són d’utilitat 
els mateixos instruments dels dos supòsits anteriors, ja que l’art. 20.2.e de la 
LOPD, i especialment l’art. 54.1 del RLOPD, en les lletres (e) i (d), preveuen 
com a contingut de la disposició de creació tant les comunicacions de dades 
previstes com les possibles transferències internacionals. Per tant, només cal 
reproduir aquesta part de la disposició a la clàusula informativa.

 Aquesta informació també és a la declaració del fitxer al registre de protecció 
de dades, ja que tant l’art. 19.2.g de l’Estatut de l’Autoritat com l’art. 55.2 del 
RLOPD preveuen que formi part de la declaració i la inscripció (a utilitzar en el 
cas de fitxers de titularitat privada).

1.4 Incloure la identificació del responsable del tractament: es tracta que l’en-
titat que sigui responsable del fitxer quedi perfectament identificada. Com en els 
casos anteriors, el redactat d’aquesta part de la clàusula informativa també es 
pot obtenir a partir de la disposició de creació o modificació del fitxer (art. 20.2.f 
de la LOPD i 54.1.f del RLOPD). Òbviament, aquesta informació també apareix 
en la notificació i la inscripció de fitxers. Com ja s’ha expressat en referència als 
altres continguts informatius, en el cas de fitxers de titularitat pública l’instrument 
més adient per extreure aquesta informació és la disposició o l’acord de creació 
del fitxer.

 El concepte de dades identificatives del responsable del fitxer inclou tant la de-
nominació del titular del fitxer com la seva adreça (domicili habitual o establiment 
principal). En aquest sentit, es tracta de proporcionar a la persona de qui es 
recullen les dades la informació necessària per conèixer i adreçar-se al respon-
sable del tractament, amb independència que aquest pugui habilitar serveis o 
unitats específiques per a l’exercici de drets.
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 L’art. 5.1 lletra (e) de la LOPD s’està referint a una adreça del tipus carrer, número 
i població. Ara bé, si es garanteix que la persona afectada es podrà adreçar de 
manera directa a l’entitat responsable del fitxer mitjançant altres mecanismes, 
com ara telèfon o adreça de correu electrònic, i les característiques del canal de 
recollida de les dades aconsellen informar breument o bé utilitzar aquests canals 
de comunicació, en funció de les circumstàncies concretes es podrien arribar a 
considerar com a mecanismes inicials de contacte suficients.

Pauta 2. Informació que no cal incloure, si es dedueix clarament

Els advertiments poden incloure altres continguts que no cal que siguin expressa-
ment incorporats als avisos, quan es puguin deduir clarament de la naturalesa de 
les dades personals que es demanen o bé de les circumstàncies en què es recullen.

Hi ha dos aspectes a tenir en compte. Un primer i específic, que té a veure amb el 
que preveu l’art. 5.3 de la LOPD en relació a la seva aplicabilitat: que la informació 
que no s’inclou expressament s’ha de «deduir clarament». Si no queda clara alguna 
de les qüestions que poden ser objecte d’excepció, cal incloure aquests continguts 
de forma expressa en la informació proporcionada pels responsables del tractament.

L’altre aspecte a tenir en compte, d’un caràcter més general, és que per poder apli-
car el que preveu l’art. 5.3 la interpretació dels supòsits d’aplicació ha de ser restric-
tiva. Per tant, cal assegurar-se que, efectivament, la informació es pot deduir de 
forma directa i precisa de la mateixa naturalesa de les dades que s’estan recollint, o 
bé de les circumstàncies del procés de recollida.

Si no és d’aplicació l’art. 5.3, cal incorporar també els continguts previstos a les lle-
tres (b), (c) i (d) de l’art. 5.1 de la LOPD, juntament amb els que cal incorporar en tot 
cas, i que ja s’han analitzat (pauta 1).

Punts de verificació:

2.1 Indicar quines dades són obligatòries i quines facultatives (art. 5.1.b 
LOPD): l’advertiment de quines dades són obligatòries i quines no ho són no 
figura habitualment a la clàusula informativa. N’hi ha prou que, d’una manera 
clara i precisa, se n’informi la persona a la qual es demanen les dades; per 
exemple, en el cas de formularis, agrupant les dades d’un tipus i d’un altre en 
diferents parts del document o, simplement, amb una llegenda o element gràfic 
(per exemple, un asterisc), que permeti distingir uns i altres tipus de dades se-
gons l’obligatorietat o voluntarietat de proporcionar-les.

2.2 Informar de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la nega-
tiva a proporcionar-les: en la majoria de casos, els efectes de proporcionar 
les dades sol·licitades es poden deduir amb facilitat de la seva naturalesa o de 
les circumstàncies en què es recullen, però en ocasions pot ser que una part de 
les dades que es proporcionin tingui un efecte no evident, o de difícil deducció, 
a partir del mateix context de la recollida d’informació. En aquests casos, cal 
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advertir de les conseqüències i assegurar-se que la persona que proporciona la 
informació coneix els efectes que produirà el lliurament de les seves dades per-
sonals. Lògicament, aquests efectes aniran vinculats a les finalitats del tracta-
ment, de manera que, possiblement, la descripció de la finalitat ja proporcionarà 
una resposta suficient a aquest requisit informatiu.

 Quant a la negativa, s’ha de ser especialment curós a l’hora d’informar de les 
conseqüències que pot tenir el no proporcionar les dades que es demanen. En 
aquest cas, és convenient identificar amb precisió de quina dada o dades es 
tracta, i quines conseqüències concretes té el fet de no proporcionar-les.

2.3 Informar de la possibilitat de l’exercici de drets: l’art. 5.1, en la seva lletra 
(d), obliga a informar sobre la possibilitat d’exercir el drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. També en aquest tipus d’informació s’ha de ser el més 
precís possible, és a dir que l’avís hauria de recollir, exclusivament, aquells drets 
que, realment, pugui exercitar la persona afectada en relació al tractament per 
al qual es recullen les dades. Si les particularitats del tractament fan difícil deter-
minar a priori els drets que pot exercir la persona afectada, el més prudent és 
informar-la que pot exercir-los tots. És important insistir, però, en la idea que no 
està de més intentar fer una anàlisi prèvia de quins són els drets que realment es 
podran exercitar.

 Des d’una perspectiva pragmàtica, resulta d’interès afegir informació que per-
meti a la persona que ha proporcionat les dades conèixer on pot adreçar-se 
per exercir aquests drets, amb independència que sempre tingui l’opció d’exer-
cir-los directament amb el responsable del tractament. Si s’han previst meca-
nismes específics per a l’exercici de drets, es pot informar de quins són aquests 
mecanismes (adreces postals, telèfons, correu electrònic, oficina, etc.), tenint en 
compte especialment, a l’hora d’establir-los, el que preveu la LOPD en el seu tí-
tol III i el RLOPD també en el seu títol III, qüestions que no són objecte d’aquesta 
auditoria.

Pauta 3. Aspectes formals i de gestió del dret d’informació

A banda de les qüestions relacionades amb el contingut de la informació, hi ha altres 
aspectes a tenir en compte, ja siguin formals o de gestió, per donar una resposta 
eficaç al dret d’informació.

Punt de verificació

3.1 Informar prèviament: l’art. 5.1 recull l’obligació d’informar de forma prèvia, és 
a dir, abans que el futur responsable del tractament rebi les dades que ha de 
proporcionar la persona a la qual es sol·liciten. Segons el mitjà que s’utilitzi per 
recollir-les, pot variar la manera en què es doni resposta a aquest requisit. Algu-
nes orientacions poden ser:

3.1.1 Formularis en paper o electrònics: l’avís s’ha d’ubicar de manera que sigui 
prou visible, ja sigui mentre s’emplena el formulari o en acabar-lo d’emplenar. 
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En qualsevol cas s’ha de garantir que, abans de lliurar el formulari, la persona 
que proporciona la informació ha pogut accedir amb normalitat a la informa-
ció relacionada amb el futur tractament de les seves dades personals.

3.1.2 Formularis web: es pot proporcionar un advertiment previ, que necessiti con-
firmació de lectura, abans que l’usuari comenci a introduir informació en els 
camps del formulari. Després, és recomanable incloure l’avís sobre protecció 
de dades a peu de pàgina en el mateix formulari, tot i que pugui ser reiteratiu.

3.1.3 Servei telefònic: quan la informació es reculli utilitzant un servei d’atenció tele-
fònica i estigui previst enregistrar la conversa des del seu inici, s’ha d’informar 
de l’enregistrament i dels seus motius.

 Si l’enregistrament no es fa des de l’inici de la conversa, quan el protocol 
telefònic prevegi la sol·licitud de dades personals, l’operador telefònic ha d’in-
formar prèviament la persona que està atenent sobre els advertiments de l’art. 
5 relacionats amb el tractament concret per al qual es recullen les dades, així 
com que la trucada s’enregistrarà (si és el cas). 

3.1.4 Recollida de dades presencial: és el cas en què la persona de qui s’han de 
recollir les dades és atesa de forma presencial en una oficina o unitat d’aten-
ció al públic i, ja sigui amb formulari o sense, se li sol·liciten unes dades de 
caràcter personal.

 Si emplena un formulari que li proporciona la mateixa oficina on l’atenen, s’han 
d’aplicar les orientacions del punt 3.1.1; si és sense formulari (l’operador re-
cull les dades, per exemple, directament en un sistema informàtic), poden 
ser d’aplicació les orientacions del punt 3.1.2 (el sistema informàtic proveeix 
dels avisos) o 3.1.3 (en el protocol d’atenció s’informa verbalment o mostrant 
informació en pantalla). Tot i que no forma part d’aquest pla d’auditoria, a 
la pauta 4 es tracta l’acreditació del compliment del deure d’informació en 
aquests supòsits. 

3.2 Requisits de qualitat formal de la clàusula informativa: a banda del que ja 
s’ha plantejat respecte del contingut de la informació que s’ha de proporcionar, 
hi ha d’altres requisits, de tipus més formal, que cal tenir en compte per consi-
derar que s’ha informat correctament (primera part de l’art. 5.1).

3.2.1 S’ha d’informar expressament: no s’han d’incloure continguts informatius tà-
cits.

3.2.2 S’ha d’informar de forma precisa: cadascuna de les informacions que es pro-
porcionin sobre el tractament a la persona afectada ha d’estar perfectament 
concretada, o ser concretable amb facilitat, a fi que la persona afectada esti-
gui en condicions de conèixer fàcilment els aspectes més rellevants del trac-
tament a què se sotmetran les seves dades de caràcter personal.

3.2.3 S’ha d’informar de forma inequívoca: els diferents elements que formen part 
de la descripció del tractament han de ser clars. No han de portar a confusió 
ni induir a error, és a dir que no han de generar dubtes. 
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3.2.4 Informació clarament llegible: l’art. 5.2 fa una referència específica a l’ús de 
qüestionaris o altres impresos per a la recollida de dades personals. Això és 
aplicable tant al format paper com a l’electrònic. Els advertiments de l’art. 
5.1 han de figurar de manera clarament llegible en el formulari de recollida de 
dades. Per tant, s’han de cuidar aspectes formals com la mida del text, els 
colors utilitzats, la ubicació, etc. que evitin que els continguts del dret d’in-
formació tinguin menys presència visual i claredat que la informació que es 
pretén recollir amb el qüestionari o imprès.

Pauta 4. Acreditació del compliment del deure d’informació: 
Tot i que, estrictament, no forma part de l’àmbit de verificació d’aquest pla d’audi-
toria, s’ha considerat oportú, per la seva connexió amb el compliment del dret d’in-
formació, fer una breu referència al fet que correspon al responsable del tractament 
acreditar el compliment del deure d’informació. És a dir, ha de disposar de mecanis-
mes que permetin verificar que, efectivament, el responsable del tractament ha donat 
resposta al dret d’informació previst a l’art. 5 de la LOPD.

Punt de verificació

4.1 S’ha de poder acreditar el compliment del deure d’informació: aques-
ta possibilitat d’acreditació implica la utilització d’un mecanisme que es pugui 
aportar com a prova o indici que, efectivament, en el moment en què la persona 
afectada va proporcionar les seves dades personals se la va informar dels punts 
previstos a l’art. 5.

 Aquest mecanisme d’acreditació s’ha de conservar mentre el tractament 
d’aquestes dades persisteixi, sens perjudici que siguin d’aplicació altres terminis 
de normes específiques d’arxiu i conservació de la documentació, o mentre es 
puguin derivar responsabilitats del tractament.

 En tot cas, a efectes orientatius i segons el tipus de suport utilitzat per recollir la 
informació, es pot tenir en compte el següent:

4.1.1 Formularis en paper: es pot conservar el document en què es van recollir les 
dades, o si es vol, per necessitats d’espai o conservació, passar-lo a un altre 
format.

4.1.2 Formularis web o electrònics: les dades recollides i la informació que es va 
proporcionar sobre el tractament en el moment de la recollida es poden con-
servar electrònicament de forma unificada, amb mecanismes que permetin 
garantir l’autenticitat i integritat d’aquest conjunt d’informació electrònica.

4.1.3 Servei telefònic: en aquest cas, pot resultar d’utilitat disposar de l’enregis-
trament d’àudio corresponent a la trucada telefònica, sens perjudici de l’ús 
d’altres mecanismes d’acreditació. En el cas d’enregistrament de la trucada 
com a mecanisme d’acreditació, hauria d’incloure tant la informació propor-
cionada en virtut de l’art. 5.1 de la LOPD com les dades personals que es 
van recollir.
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4.1.4 Recollida de dades presencial: en el cas que el mecanisme de recollida siguin 
formularis, electrònics o en paper, pot ser d’aplicació el que preveuen els 
punts 4.1.1 i 4.1.2. Si es recullen les dades i s’incorporen directament a un 
sistema d’informació, automatitzat o no, es pot optar per solucions com ara 
lliurar algun tipus de full informatiu, amb acusament de recepció. En el cas 
d’aplicacions informàtiques, es pot imprimir el conjunt d’informació recollida 
juntament amb la informació que cal proporcionar en aplicació de l’art. 5.1 de 
la LOPD i, també, fer signar un acusament de recepció.

 L’ús de cartells informatius pot constituir també indici que es va complir amb 
el deure d’informació, però les particularitats d’aquest mecanisme poden difi-
cultar una posterior acreditació. Per tant, el seu ús no hauria de ser únic, sinó 
combinar-se amb altres instruments informatius que permetin una acreditació 
més senzilla.

 En tot cas, en matèria d’acreditació del deure d’informació cada responsable 
del tractament, atenent a les circumstàncies concretes de la recollida, pot op-
tar pel mecanisme que li resulti més adient o senzill d’implantar, sempre i quan 
permeti recollir indicis suficients que efectivament s’ha donat una resposta 
correcta al dret d’informació.

5.5. Bones pràctiques

A l’hora de proporcionar informació relacionada amb les dades personals recollides, 
a banda dels aspectes formals i de continguts requerits per la normativa es poden 
tenir en compte una sèrie de directrius o bones pràctiques que ajudaran a definir 
quina informació es proporciona, i com.

La informació que es proporciona sobre els tractaments de dades personals no hau-
ria d’acabar amb la redacció d’una clàusula informativa i la seva incorporació al pro-
cés de recollida. Aquest és un instrument o mecanisme exigit per la norma i com a tal 
s’ha d’implementar, però de cara a millorar la transparència en l’ús de la informació 
personal es pot avançar cap a models més complets, que impliquen fer tot allò que 
calgui per proporcionar, a la persona de la qual es recullen les dades, la informació 
útil que necessita en cada moment per no perdre el control efectiu sobre les seves 
dades de caràcter personal.

A continuació, i des d’una perspectiva eminentment pragmàtica, es proposen algu-
nes bones pràctiques de tipus genèric:

•	 Ús d’un llenguatge directe, simple i sense ambigüitats. Això implica fugir de 
terminologia complexa, excessivament tècnica o jurídica.

•	 Les frases han de ser poques i curtes, ja que en definitiva els missatges han 
de ser breus. Es pot presentar la informació en forma de llista i no de paràgraf 
sencer, o bé organitzar la informació en taules.

•	 S’ha d’incloure exclusivament la informació essencial i que sigui útil en cada 
moment. Es tracta que el contingut informatiu rellevant sigui realment assimilat 
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per la persona afectada, de manera que pugui posar en relació les dades que 
se li demanen amb el servei o prestació que s’està formalitzant, i per al qual són 
necessàries aquelles dades personals.

•	 En el seu conjunt, el contingut informatiu ha de ser comprensible. La persona 
interessada ha d’entendre la informació que se li proporciona.

•	 Utilitzar mecanismes per saber si la persona afectada ha llegit i entès la infor-
mació relacionada amb el tractament que es farà de les seves dades personals 
objecte de recollida.

•	 Procurar crear un estil comú o estàndard d’informació sobre protecció de da-
des de caràcter personal. D’aquesta manera, els avisos relacionats amb la 
protecció de dades sempre es presenten seguint un mateix model, aplicable a 
mecanismes similars de recollida de dades de caràcter personal.

•	 Els avisos relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal han de 
ser reconeguts com a tals. Per tant, s’ha de valorar la conveniència d’encap-
çalar la informació amb títols com: “Atenció: tractament de dades personals”, 
“Avís respecte de les vostres dades personals” o bé “Informació en relació a les 
vostres dades personals”, o fins i tot amb algun tipus de senyal distintiu (imatge 
al·lusiva a dades de caràcter personal).

•	 La manera d’informar s’ha d’adaptar a les característiques del canal o dels 
mecanismes mitjançant els quals es recullen les dades. S’han d’analitzar les 
circumstàncies materials de la recollida i proporcionar la informació, mitjançant 
un mecanisme que sigui coherent amb el sistema de recollida de dades (per 
exemple, no és el mateix informar per telèfon que mitjançant un formulari en 
una pàgina web; per tant, la informació que es dóna s’ha d’adaptar al canal).

Als efectes d’abordar una certa estratègia global per informar sobre les circumstàn-
cies del tractament de què seran objecte les dades recollides, es poden distingir 3 
possibles tipus de informació:

a) Informació breu: s’informa succintament dels aspectes essencials del tracta-
ment (art. 5.1 LOPD) i s’indica de forma clara com se’n pot obtenir informació 
més detallada. Aquest tipus d’avís està indicat quan l’espai de l’instrument o me-
canisme de recollida és escàs (telèfon mòbil, dispositiu tipus PDA, petits formula-
ris, etc.), quan la durada del procés de recollida s’ha de limitar (serveis d’atenció 
telefònica) o bé quan alguns dels continguts obligatoris dels avisos informatius 
tenen una difícil concreció. En aquests casos, resulta més pràctic i precís infor-
mar detalladament amb posterioritat (registres generals d’entrada o formularis 
“multiús”, per exemple). En tot cas, directament i indirectament s’ha de complir 
amb el contingut informatiu que preveu l’art. 5.1; simplement es procuren ex-
pressions breus o simplificades dels continguts, o bé se’n trasllada la comunica-
ció al moment en què puguin quedar perfectament concretats. En aquest darrer 
cas, cal determinar quin mecanisme d’informació diferida s’utilitzarà.

b) Informació resumida: es tracta dels avisos que inclouen tota la informació re-
llevant respecte del tractament previst i que, en tot cas, també han de coincidir 
amb el que preveu la normativa com a contingut informatiu (art. 5.1 LOPD). 
Serà la fórmula adequada en la majoria de processos de recollida d’informació 
(tant per als formularis en paper com per als electrònics).
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c) Informació completa: es tracta de donar la possibilitat a la persona afectada 
d’accedir a tota la informació relacionada amb el tractament de dades perso-
nals, més enllà dels continguts previstos a l’art. 5.1 de la LOPD. Aquesta in-
formació és la que podem identificar com a política de privacitat, tant de tipus 
general de l’entitat com específica respecte de cada tractament, de manera 
que no inclou únicament la informació a què obliga la legislació, sinó també 
d’altres de complementàries que milloren el nivell d’informació i de transparèn-
cia en relació als tractaments de dades personals.

Aquesta arquitectura informativa implica donar la informació repartida en diferents 
nivells (informació “multinivell” o multilayered privacy notice, utilitzant l’expressió an-
glosaxona), de manera que la suma de tots els nivells no solament dóna resposta 
completa als requeriments legals, sinó que a més proporciona informació comple-
mentària que millora el nivell de coneixement que les persones afectades poden tenir 
del tractament i l’ús que es fa de les seves dades personals.

La proposta d’utilitzar aquests avisos “multinivell” s’inclou en aquest informe com 
una possible bona pràctica que pot facilitar, tant a les entitats que tracten dades de 
caràcter personal com a les persones afectades, uns processos informatius orde-
nats, clars i senzills.

En tot cas, a títol orientatiu s’ha de tenir en compte que per assolir una arquitectura 
informativa “multinivell” que abasti tota l’organització cal seguir alguns passos:

1. Determinar què fem amb les dades de caràcter personal a la nostra entitat o 
en relació a un tractament específic (quines dades es recullen, quines s’obte-
nen directament de les persones afectades i quines arriben de tercers, si es 
cedeixen a tercers, quines mesures de seguretat s’hi apliquen, etc.).

2. Identificar quina legislació és d’aplicació a cada tractament. Òbviament la re-
gulació general, però cal prestar especial atenció a possibles normes secto-
rials que també regulin aspectes relacionats amb la protecció de dades de 
caràcter personal.

3. Desenvolupar la política de privacitat interna i completa, en primer lloc amb 
una difusió interna, amb el doble objectiu d’informar i conscienciar les perso-
nes que formen part de l’organització. L’objectiu és que la protecció de dades 
formi part de la cultura dels seus membres en el desenvolupament de les 
seves funcions i obligacions.

4. Crear la política de privacitat que es publicarà: és la part pública de la polí-
tica de privacitat interna. Ha de recollir tots els aspectes relacionats amb els 
tractaments de dades de caràcter personal, tant els de tipus genèric com els 
particulars referits a tractaments específics.

5. Verificar, mitjançant test d’usuaris, si la política de privacitat que es farà pública 
és prou clara.

6. Crear, a partir de la política de privacitat, els advertiments sobre els tracta-
ments que s’incorporaran als diferents processos de recollida d’informació.

7. Assegurar-se que la política de privacitat i els advertiments són consistents i 
coherents.
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8. Crear els avisos breus, quan calgui, garantint-ne sempre la consistència i co-
herència.

9. Revisar si, en els casos en què la informació es proporciona mitjançant els 3 
nivells, la suma de tots 3 dóna efectivament tota la informació útil i requerida, 
i si es pot accedir a cada nivell de manera senzilla.

10. Preveure publicar els diferents avisos informatius amb els mecanismes més 
adients, segons el canal i accés previstos (enllaços pàgina web, cartells, fulls 
d’informació, avisos en formularis, locucions telefòniques, etc).

5.6. Verificació de continguts que sempre cal incloure

Llista de verificació de continguts informatius

SÍ NO

El fitxer o tractament al qual s’incorporaran les dades recollides està 

expressament identificat amb una denominació precisa ?

Es descriu inequívocament la finalitat de la recollida de dades? 

Si està previst comunicar les dades a tercers, els destinataris estan 

clarament identificats o la identificació n’és determinable?

Inclou la identificació inequívoca del responsable del fitxer o tractament? 

(denominació unívoca)

Inclou expressament una adreça d’ubicació física, tipus carrer, número i 

població (adreça postal), del responsable del fitxer o tractament?

Si la resposta és positiva en totes les qüestions, la clàusula informativa incorpora els 
continguts previstos a l’art. 5.1 de la LOPD que no poden ser objecte d’excepció en 
aplicació de l’art. 5.3. Durant la verificació, s’ha de tenir en compte la forma en què 
es redacta cadascun dels continguts, és a dir, que s’ha de prestar atenció als con-
ceptes en negreta. En el cas d’avisos breus, alguns dels requisits d’aquesta llista de 
verificació s’han de flexibilitzar.
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5.7. Verificació de continguts que no cal incloure si es dedueixen clarament

Llista de verificació de continguts informatius

SÍ NO

Es recullen dades que no són obligatòries?

Es cas de resposta afirmativa a la pregunta anterior, s’identifiquen 

clarament quines dades són obligatòries?

Es poden deduir clarament les conseqüències de no proporcionar les 

dades que són obligatòries?

S’informa de forma expressa que es pot exercir el dret d’accés?

S’informa de forma expressa que es pot exercir el dret de rectificació?

Hi ha alguna limitació per a l’exercici del dret de cancel·lació?

Si no existeix cap limitació a l’exercici del dret de cancel·lació, s’informa 

expressament que es pot exercir?

Pel tipus de tractament de què es tracta, és possible exercir el dret 

d’oposició?

En cas que sigui possible exercir el dret d’oposició, s’informa 

expressament que es pot exercir?

S’informa amb precisió a qui s’ha d’adreçar l’exercici de drets?

Cal recordar que si la informació relacionada amb les lletres b, c i d de l’art. 5.1 de 
la LOPD es pot deduir de la naturalesa de les dades personals sol·licitades, o de les 
circumstàncies en què es recullen, no cal informar-ne expressament.

Un bon mecanisme per valorar si la informació esmentada es pot deduir és, per 
exemple, sotmetre el formulari (si és el cas) a un senzill test d’usuaris. És a dir que 
persones no relacionades amb el tractament valorin si, del conjunt d’informació que 
envolta la recollida de dades, poden deduir els advertiments de les lletres b,c i d de 
l’art. 5.1 de la LOPD.
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5.8.  Verificació d’aspectes formals i de gestió

Llista de verificació d’aspectes formals i de gestió del dret d’informació

SÍ NO

Abans de rebre les dades personals, podem considerar que qui les 

proporciona ha estat informat de manera prèvia?

Quan informem de les dades més rellevants del tractament (art. 5.1), fem 

referència que es tracta d’un advertiment relacionat amb un tractament 

de dades de caràcter personal?

La informació referida al tractament està integrada en l’instrument 

utilitzat per recollir la informació, o d’alguna manera està estretament 

vinculada al procediment de recollida?

En cas d’utilitzar formularis per a la recollida d’informació, els 

advertiments relacionats amb el dret d’informació són clarament 

llegibles? (aspecte visual: ubicació, mida, colors, etc.)

Si la informació l’han de proporcionar menors d’edat, el llenguatge 

utilitzat està convenientment adaptat?

D’una lectura global de les clàusules, es desprèn que la informació que 

proporcionem és precisa i inequívoca?

Si calgués acreditar que efectivament hem informat una persona 

concreta de les qüestions que exigeix l’art. 5.1, ho podríem fer, tal i com 

estem donant la informació?

Aquest llistat permet verificar alguns aspectes de tipus formal o de gestió del dret 
d’informació i té la finalitat de detectar possibles incidències relacionades amb el 
deure d’informació. Si la resposta és afirmativa en tots els casos, es pot considerar 
que en una primera aproximació la forma en què es proporciona la informació i la 
gestió que fem del dret d’informació és adient. Tot i això, s’ha de tenir en compte que 
en aquesta verificació algunes qüestions impliquen percepcions o valoracions amb 
un alt grau de subjectivitat i que l’eficàcia dependrà, en cada cas, de la implantació 
material dels mecanismes.
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5.9.  Verificació de bones pràctiques

Llista de verificació de bones pràctiques

SÍ NO

El vocabulari utilitzat es pot considerar comú?

Les frases són curtes?

La informació que proporcionem es útil, és a dir, serveix a la persona 

afectada en relació al tractament de les seves dades?

S’entén individualment cadascun dels missatges de l’avís?

El mecanisme de recollida, valorat en el seu conjunt (clàusules 

informatives més la resta de continguts), és clar quant a la informació 

que s’ha de proporcionar respecte del tractament de dades de caràcter 

personal?

Hi ha algun mecanisme que permeti saber si la persona afectada ha 

llegit / entès la informació que se li proporciona?

Hi ha un model (plantilla) comú per a tots els advertiments que es fan 

sobre protecció de dades a la nostra organització?

S’hi ha inclòs algun títol o encapçalament que cridi l’atenció sobre el fet 

que estem recollint informació personal? 

La informació proporcionada i la manera en què s’informa són coherents 

amb el canal mitjançant el qual es recullen les dades?

Aquest llistat permet verificar aspectes que, malgrat no ser exigibles des d’una pers-
pectiva normativa, poden millorar la informació que es proporciona en relació als 
tractaments de dades personals.
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5.10. Models d’advertiments relacionats amb els tractaments de dades per-
sonals

En aquest annex, s’incorporen alguns models d’advertiments sobre protecció de 
dades a fi que, convenientment adaptats, es puguin utilitzar tant en els processos au-
ditats (tot i que en l’informe ja es proposen models específics per a aquests proces-
sos, apartat 7) com en altres procediments de recollida que no hagin estat analitzats 
durant l’auditoria i dels quals també en sigui responsable l’entitat auditada.

5.10.1. Exemples d’avisos breus: s’utilitzen si hi ha poc espai/temps, i sempre i 
quan no es recullin dades no obligatòries i no estigui previst cedir-les a tercers. Es 
reserven per als casos excepcionals o amb justificació descrits a l’informe d’au-
ditoria.

Les vostres dades personals es tractaran informàticament. <denominació del 

responsable> utilitzarà aquestes dades exclusivament per gestionar la vostra 

sol·licitud. Per a més informació en relació a l’ús de les vostres dades, truqueu 

al 00.000.000..

Dades de caràcter personal

Les vostres dades personals es tractaran informàticament. <denominació del 

responsable> utilitzarà aquestes dades exclusivament per gestionar la vostra 

sol·licitud. L’òrgan competent us ha de proporcionar informació relacionada 

amb el tractament de les vostres dades. Si ho desitgeu, podeu demanar més 

informació en relació a l’ús de les vostres dades trucant al 00.000.000.

Aquesta trucada telefònica s’enregistrarà. Les dades personals que proporcioneu es 

tractaran informàticament. <denominació del responsable> utilitzarà aquestes dades 

exclusivament per gestionar la vostra sol·licitud. Per a més informació en relació a l’ús de 

les vostres dades, truqueu al 00.000.000. 
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5.10.2. Exemples d’avisos: aquesta part recull els advertiments més comuns quant 
a continguts i, alhora, se’n proposen diferents alternatives de presentació.

Avís sobre les vostres dades personals 

<denominació del responsable> tractarà les dades personals d’aquesta 

sol·licitud exclusivament per a <descripció finalitat>.

Les vostres dades personals s’inclouran en el <denominació del fitxer>.

Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades, o bé a oposar-vos al 

tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a <denominació del 

responsable> <carrer, número, població i codi postal del responsable>.

Us recordem que, per atendre la vostra sol·licitud, ens heu de proporcionar 

totes les dades que us demanem.

Us informem que les dades que ens proporcioneu es cediran a <destinataris 

cessions>.

Si necessiteu més informació en relació a les vostres dades personals, truqueu 

al 00.000.000 o visiteu la pàgina http://www.domini.cat.

Informació en relació a les vostres dades personals 

<denominació del responsable> tractarà les dades personals d’aquesta 

sol·licitud exclusivament per a <descripció finalitat>.

Les vostres dades personals s’inclouran en el <denominació del fitxer>.

Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades, o bé a oposar-vos 

al tractament d’aquesta informació personal, adreçant-vos a <unitat d’exercici 

de drets diferent al responsable> <carrer, número, població i codi postal de la 

unitat d’exercici de drets>.

Us informem que les dades que ens proporcioneu es cediran a <destinataris 

cessions>.

Us recordem que, per atendre la vostra sol·licitud, ens heu de proporcionar 

totes les dades que us demanem.

Si necessiteu més informació en relació a les vostres dades personals, truqueu 

al 00.000.000 o visiteu la pàgina http://www.domini.cat/.
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En compliment del que preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us 

informem que:

•	 Les dades personals recollides mitjançant aquest document s’incorporaran al <de-

nominació del fitxer>.

•	 El responsable d’aquest fitxer és <denominació del responsable>, amb domicili a 

<població, carrer i número>.

•	 La finalitat de la recollida d’aquestes dades és <descripció finalitat>.

•	 Les vostres dades es cediran a <destinataris cessions>.

•	 En cas que es proporcionin les dades assenyalades com a obligatòries, <conse-

qüències de no proporcionar-les>.

•	 Teniu dret a accedir, <rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu 

tractament>, en les condicions previstes en la legislació vigent.

•	 Per exercir els vostres drets, heu d’adreçar un escrit a <adreça exercici de drets 

si es diferent a la del responsable> dirigit al <denominació del responsable o de la 

unitat d’exercici de drets específica>.

 

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu 

s’incorporaran i es tractaran en el fitxer <denominació del fitxer>, la finalitat del qual 

és <descripció finalitat>, i es podran cedir a <destinataris cessions>, a banda de les 

cessions previstes a la llei. 

El responsable d’aquest fitxer és <denominació del responsable>, amb domicili a 

<població, carrer i número>. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades 

i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per 

exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a <a adreça exercici de drets si es diferent 

a la del responsable> dirigit al <denominació del responsable del tractament/fitxer o de la 

unitat d’exercici de drets específica>.
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5.10.3. Aquests models podrien servir per estandarditzar tots els avisos de qualsevol 
entitat, almenys quan es tracta d’impresos o formularis.

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal, us proporcionem informació que heu de co-
nèixer en relació a l’ús de les dades personals que us sol·licitem en aquest imprès:

Responsable del fitxer: <denominació del responsable>

Adreça: <població, carrer i número>

Identificació del fitxer: <denominació del fitxer>

Finalitat del fitxer: <descripció finalitat>

Cessions previstes: <destinataris cessions>

Exercici de drets: <denominació del responsable del tractament/fitxer o 

de la unitat d’exercici de drets específica i l’adreça si es 

diferent a la del responsable del tractament>

Us recordem que, per gestionar aquesta sol·licitud, ens heu de proporcionar tota la 

informació assenyalada com a obligatòria i que les vostres dades s’incorporaran al fitxer 

identificat. Teniu dret a accedir <rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al 

seu tractament>, en les condicions previstes en la legislació vigent, dirigint-vos a l’adreça 

indicada en l’apartat d’exercici de drets.

Responsable del fitxer: <denominació del 

responsable>
En compliment de l’art. 5 de la Llei or-

gànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter per-

sonal, us proporcionem informació que 

heu de conèixer en relació a l’ús de les 

dades personals que us sol·licitem en 

aquest imprès:

Us recordem que, per gestionar aques-

ta sol·licitud, ens heu de proporcionar 

tota la informació assenyalada com a 

obligatòria i que les dades s’incorpora-

ran al fitxer identificat. Teniu dret a acce-

dir, rectificar, cancel·lar les vostres da-

des i a oposar-vos al seu tractament, en 

les condicions previstes en la legislació 

vigent, dirigint-vos a l’adreça indicada 

en l’apartat d’exercici de drets.

Adreça: <població, carrer i 

número>

Identificació del fitxer: <denominació del fitxer>

Finalitat del fitxer: <descripció finalitat>

Cessions previstes: <destinataris cessions>

Exercici de drets: <denominació del 

responsable del 

tractament / fitxer o 

de la unitat d’exercici 

de drets específica i 

l’adreça si es diferent a 

la del responsable del 

tractament>
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6. ANNEX II. Relació de processos auditats

A continuació s’adjunta la relació dels processos de recollida de dades que han estat 
auditats. Per a cada procés de recollida, s’ha verificat de quina manera es donava 
resposta al dret d’informació en cadascun dels mecanismes de recollida relacionats 
amb el procés, de manera que en alguns casos només s’ha auditat 1 únic meca-
nisme de recollida (per exemple un formulari en paper) i en d’altres se n’han auditat 
més d’1 (per exemple, formulari en paper, formulari electrònic i recollida de dades 
telefònica).

La relació no recull el total de processos auditats, ja que en alguns casos el mateix 
procés s’ha auditat en més d’1 entitat, com per exemple els processos de recollida 
de dades relacionats amb els tràmits del padró, la gestió tributària, la sol·licitud de 
subvencions, la matriculació universitària, etc.

Activitats formatives
Admissió d’alumnes: proves d’accés
Agendes
Aigües fitxer de contribuents
Ajuts al pagament de lloguer 
Ajuts als alumnes amb necessitats educatives especials 
Alta usuari activitat física
Assistència a menors
Assistència jurídica gratuïta
Atenció a la víctima
Autorització tràmits
Autoritzacions administratives de transport 
Autoritzacions de menors per sortir a l’estranger
Base de dades de la unitat de prevenció de riscos laborals
Borsa de treball
Borsa de treball (universitats)
Buidat de fosses sèptiques
Canvi de domiciliacions de tributs
Carnet gent gran 
Carnets soci vedat caça
Cementiri municipal
Cens de discapacitats
Cercle d’Amics dels Parcs Naturals
Cobrament del padró de l’IBI
Comunicació d’incidències
Conciliacions
Consultes ciutadania 
Consultors/Tutors universitaris
Contractació centralitzada de subministraments i serveis
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Denúncies per ordenances de circulació i RGC
Departament d’atenció a la dependència i a la gent gran 
Directori investigadors 
Enregistrament trucades 012
Escola de capacitació nauticopesquera 
Expedients econòmics 
Expedients sancionadors per infraccions de trànsit
Fitxer de gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual 
Fons social
Full inscripció estiu
Gestió acadèmica
Gestió acadèmica universitats. Dades estudiants i antics estudiants
Gestió activitat agrícola 
Gestió administrativa d’escoles especials
Gestió d’ajuts agrícoles 
Gestió de l’impost per venda de locals i de finques
Gestió dels accessos dels usuaris als sistemes d’informació
Gestió del transport escolar i del menjador
Gestió dels serveis socials (consells comarcals)
Gestió d’ingressos i recaptació
Gestió i cobrament voluntari i executiu de les taxes (consells comarcals)
Gestió per emetre impost sobre vehicles
Gestió tributària
Incidències tributàries
Informació sobre béns o activitats gravades fiscalment
Informació. Estudiants universitaris potencials
Informe social
Inscripció a cursos
Inscripció a esdeveniments esportius per assegurança
Inscripció en Institut Municipal Persones Discapacitades
Inscripcions llars d’infants
Instància genèrica
Introducció i actualització del currículum d’investigadors
Invitacions per a estades temporals d’immigrants
Llicència de caça, pesca, pinyes i tòfones 
Llicències ambientals
Llicències d’obres
Malalties declaració obligatòria 
Matrícula/automatrícula centres universitaris
Menors sota custòdia
OAC: Consultes 
Oci i cultura
Ocupació via pública
Oficina de consum
Policia Local
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Poliesportius
Preinscripció escoles bressol
Preinscripció i matriculació escolar 
Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
Préstecs i obtenció de documents
Procés de preinscripció universitària
Processos selectius
Programa Erasmus
Programa “Nascuts per llegir” de la Biblioteca
Promoció habitatges socials
Proves del certificats de català (SPL)
Registre d’usuaris de centre d’atenció social
Registre d’animals
Registre de comitès d’ètica d’investigació 
Registre de lectors de la Biblioteca
Registre de prohibits
Registre de serveis socials
Registre d’entrada i sortida
Registre d’interessos i activitats dels consellers (consells comarcals)
Registre electrònic d’empreses licitadores
Registre oficial d’empreses classificades
Registre unions de fet
Registre usuaris centre de dia municipal
Registre voluntats anticipades 
Reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
Servei de biblioteca (universitats)
Serveis d’assistenta social, treballadora social, logopeda i psicòleg municipal
Serveis socials d’atenció primària 
Serveis socials: expedient d’atenció personalitzada
Serveis tècnics
Sistema general d’inscripcions
Sistema integral de gestió bibliotecària
Sol·licitud ajut econòmic
Sol·licitud crema restes agrícoles
Sol·licitud d’informació (universitats)
Sol·licitud d’usuari de portal EDU365
Sol·licitud d’acolliment familiar
Sol·licitud d’ajut per a estudis universitaris
Sol·licitud d’alta d’usuari dels Telecentres
Sol·licitud de beques de recerca cultural
Sol·licitud de carnet universitari 
Sol·licitud de crema (poda vegetal)
Sol·licitud de reconeixement de situació de dependència i drets 
Sol·licitud de transport i menjador escolar gratuïts
Sol·licitud de visites guiades
Sol·licitud derivació servei de mediació
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Sol·licitud llicència activitats
Sol·licitud llicència tinença animals perillosos
Sol·licitud llicències urbanístiques
Sol·licitud servei assistència a domicili 
Subscripció a publicacions
Subvencions 
Tacògraf digital
Targetes d’aparcament per a disminuïts
Títol de família nombrosa/carnet familiar
Tractament de dades dels diputats (diputacions)
Tràmits padró municipal d’habitants
Tràmits relacionats amb el cadastre
Vacunació escolar
Voluntariat per la llengua
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7. ANNEX III. Criteris mostrals, disseny i selecció 
de la mostra 

Equip d’AdministrAció públicA (EAp)
dEpArtAmEnt dE ciènciEs polítiquEs i sociAls

univErsitAt pompEu FAbrA

Estudi pEr a l’impuls dEls programEs d’auditoria  
i control d’ofici dE l’apdcat: 

dEfinició dE critEris mostrals, dissEny i sElEcció dE  
la mostra d’ajuntamEnts i sEguimEnt dE rEsultats

octubrE dE 2007
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Equip d’AdministrAció públicA (EAp)
dEpArtAmEnt dE ciènciEs polítiquEs i sociAls

univErsitAt pompEu FAbrA

miquEl sAlvAdor

clArA ribA

AnnA cuxArt

lluís FErrEr

Estudi pEr a l’impuls dEls programEs d’auditoria 
i control d’ofici dE l’apdcat: 

dEfinició dE critEris mostrals, dissEny i sElEcció dE  
la mostra d’ajuntamEnts i sEguimEnt dE rEsultats

Estudi realitzat per encàrrec i amb el suport 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

octubrE dE 2007
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Estudi pEr a l’impuls dEls programEs d’auditoria 
i control d’ofici dE l’apdcat: 

dEfinició dE critEris mostrals, dissEny i sElEció dE  
la mostra d’ajuntamEnts i sEguimEnt dE rEsultats

Índex

1.- Introducció
2.- Criteris previs per a la selecció de la mostra
3.- Disseny de la mostra
4.- Revisió de les propietats de la mostra

4.1.- Cobertura de la població
4.2.- Personal al servei dels ajuntaments
4.3.- E-tram

5.- Error mostral
6.- Fonts de les dades
Annex 1: Llistat d’ajuntaments i consells comarcals de la mostra

a) Llista de municipis de la mostra
b) Característiques dels municipis de la mostra
c) Llista de consells comarcals de la mostra

Annex 2: mapes dels ajuntaments i consells comarcals de la mostra
a) Mapa dels ens locals de la mostra seleccionada
b) Mapa dels ens locals de la mostra per trams de població
c) Mapa dels ens locals de la mostra segons el personal al servei dels ajunta-
ments i si disposen de l’e-TRAM
d) Mapa dels ens locals de la mostra de la demarcació de Barcelona
e) Mapa dels ens locals de la mostra de la demarcació de Girona
f)  Mapa dels ens locals de la mostra de la demarcació de Lleida
g) Mapa dels ens locals de la mostra de la demarcació de Tarragona
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1.- Introducció 

En el marc del desplegament de les activitats de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT), el llançament dels Programes d’Auditoria i Control d’Ofici adreçats, 
entre d’altres, al món local, requereixen una acurada selecció dels ajuntaments a au-
ditar amb criteris mostrals, així com el seguiment dels resultats obtinguts a l’hora de 
realitzar recomanacions i la seva posterior verificació i seguiment.

Per tal de contribuir al desenvolupament d’aquest àmbit d’activitat, des de l’APDCAT 
es va proposar a l’Equip d’Estudis d’Administració Pública (EAP) del Departament de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra l’establiment d’una línia 
de col·laboració centrada específicament a les actuacions de suport per a la selecció 
d’una mostra d’ajuntaments on realitzar les auditories d’ofici.

Amb aquest enfocament, la vocació de l’estudi és combinar el suport puntual en 
la selecció d’una mostra d’ajuntaments a auditar com un suport amb caràcter més 
continuat, si s’estima oportú i circumscrit a determinats àmbits referits al col·lectiu 
d’ajuntaments analitzats, en el desplegament del Programa d’Auditories i Control 
d’Ofici. 

A partir d’aquest context, en aquest informe es presenten els principals resultats de 
les activitats desenvolupades per definir els criteris mostrals, el disseny i la selecció 
d’una mostra d’ajuntaments catalans per recolzar el Programa d’Auditoria i Control 
d’Ofici previst per l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
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2.- Criteris previs per a la selecció de la mostra 

Per tal de garantir en la mostra una àmplia representació de la diversitat de municipis 
i consells comarcals, es van establir uns criteris de selecció. Els criteris de selecció 
per a l’obtenció de la mostra han estat els següents:

 1. Un primer criteri de cobertura. La mostra havia de cobrir, aproximadament, un 
80% de la població. És a dir, un 80% dels ciutadans havien de pertànyer ja sigui 
a un dels municipis ja sigui a un dels consells comarcals de la mostra seleccio-
nada.

 2. Un segon criteri de representació tant territorial com de grandària dels municipis.

 3. Finalment, per qüestions logístiques, el nombre total de administracions selecci-
onades havia de ser entre 100 i 150.

3.- Disseny de la mostra
La selecció d’ens locals va combinar la consideració d’ajuntaments i de consells 
comarcals, donant per fet que ja es cobreix per altres mecanismes l’àmbit de les 
diputacions provincials.

Per a la selecció de la mostra d’ajuntaments, el primer criteri establert amb caràcter 
previ al punt anterior obliga a incloure en la mostra tots els municipis “grans”. Per a la 
resta de municipis, s’ha seleccionat una mostra representativa. La mostra resultant 
està formada per:

 1. Tots els ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants, que són 23. Les 
quatre capitals de província formen part de la mostra de manera automàtica, ja 
que totes tenen més de 50.000 habitants.

 2. Mostra estratificada de 100 ajuntaments de municipis de menys de 50.000 ha-
bitants, atenent a dos criteris d’estratificació: província i grandària del municipi. 

Per a la selecció de la mostra de consells comarcals es va considerar un criteri de 
grandària. Així, es van formar dos estrats, el dels consells comarcals que inclouen 
ciutats de més de 50.000 habitants i el constituït per la resta de consells. Prenent 
com a objectiu una mida mostral de 13 consells (una tercera part del col·lectiu), la 
mostra estratificada de consells comarcals consta finalment de:

•	 3 consells comarcals escollits aleatòriament entre les comarques que contenen 
municipis de més de 50.000 habitants

•	 10 consells comarcals escollits aleatòriament entre les comarques que no con-
tenen cap municipi de més de 50.000 habitants
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Taula 1. Municipis de Catalunya per tram de població i província 

Municipis  
de Catalunya

Fins a 
500

De 501 
a 2.000

De 2.001 
a 5.000

De 
5.001 a 
10.000

De 
10.001 a 
50.000

Més 
de 

50.000

Total 
municipis 

per 
província

Barcelona  69  63  56 47 57 19 311

Girona  94  68  30 15 13  1 221

Lleida 120  76  22  8  4  1 231

Tarragona  68  62  28 12 11  2 183

Total  
municipis  
per tram

351 269 136 82 85 23 946

Taula 2. Nombre de municipis per estrat en la mostra

Municipis de 
Catalunya

Fins a 
500

De 501 
a 2.000

De 2.001 
a 5.000

De 
5.001 a 
10.000

De 
10.001  

a 50.000

Més 
de 

50.000

Total 
municipis 

per 
província

Barcelona  7  6  6  6  6 19  50

Girona  10  7  3  2  2  1  25

Lleida  13  8  2  1  1  1  26

Tarragona  7  7  3  1  2  2  22

Total  
municipis  
per tram 

37 28 14 10 11 23 123

Taula 3. Composició final de la mostra d’ajuntaments i consells comarcals

 23 Ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants (tots els existents)

100 Ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants

  3 Consells comarcals que contenen municipis de més de 50.000 habitants

 10 Consells comarcals que no contenen cap municipi de més de 50.000 habitants

136 Total entitats de la mostra
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4.- Revisió de les propietats de la mostra

Un cop seleccionada la mostra, se n’han revisat les característiques quant a cober-
tura de la població, representativitat i altres propietats. En un annex s’inclou la llista 
de municipis i la llista de consells comarcals de la mostra, amb les seves caracterís-
tiques. 

4.1.- Cobertura de la població

La població total de Catalunya és de 7.134.697 ciutadans, dels quals  5.663.984 
formen part de la mostra, ja sigui perquè pertanyen a un dels municipis seleccionats 
o perquè pertanyen a un dels consells comarcals. És a dir, en cap cas un ciutadà ha 
estat comptat dues vegades. En conseqüència, la mostra seleccionada dóna una 
cobertura del 79,4% de la població de Catalunya de finals de l’any 2007. 

Els aspectes que es revisen a continuació fan referència a propietats de la mostra 
de 100 ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants. En cada cas, es 
comparen les característiques de la població de municipis d’aquesta grandària amb 
les de la mostra escollida. Recordem que els 23 ajuntaments de municipis de més de 
50.000 habitants existents a Catalunya han entrat automàticament a formar part de 
la mostra i, per tant, no tindria cap sentit incloure’ls en aquesta comparació.
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Mapa dels ens locals de la mostra per trams de població
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4.2.- Personal al servei dels ajuntaments

La mostra de 100 ajuntaments reflecteix alhora la diversitat en les dimensions del 
personal al servei dels ajuntaments, com es pot veure en la taula 5 i el gràfic adjunt. 
Per facilitar-ne la lectura, es presenta aquesta informació per trams de nombre de 
persones en cada ajuntament. Cal aclarir que aquesta dada no inclou el personal al 
servei dels seus organismes autònoms i empreses públiques, fet que podria explicar 
la variabilitat existent en aquesta dada per municipis amb un cens similar.

Taula 5. Personal al servei dels ajuntaments en la mostra de 100 ajuntaments 

Mostra Població

Trams de personal freqüència percentatge freqüència percentatge

3 o menys  32  32,0 318  23,7

Entre 4 i 30  40  40,0 386  34,5

Entre 31 i 400  28  28,0 219  41,8

100 100,0 923 100,0

Personal al servei dels ajuntaments
Percentatge de municipis de menys de 50.000 habitants

Mostra 

32%

40%

28%

entre 0 i 3

entre 4 i 30

més de 31

Població

34%

42%

24%

4.3.- E-tram
Un 9,0%  (83 de 923) dels ajuntaments de Catalunya de menys de 50.000 habitants 
ofereixen el servei de tramitació electrònica als seus ciutadans. En la mostra són un 
8,0%.
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5.- Error mostral

El marge d’error màxim associat a les estimacions de percentatges en la població de 
municipis de menys de 50.000 habitants és del 9,4%, en el supòsit de màxima inde-
terminació (p=q=50%) i per un nivell de confiança del 95,5%. Aquest marge d’error 
és el resultat de considerar, a la vegada, la grandària de la mostra aleatòria (n = 100) 
i la grandària de la població (N=923).

6.- Fonts de les dades

Les dades de la població dels municipis i consells comarcals de Catalunya, així com 
la classificació en trams de població, provenen del padró municipal d’habitants publi-
cat per l’Institut d’Estadística de Catalunya, el juliol de 2006 (http://www.idescat.net).

Les dades sobre personal al servei dels ajuntaments han estat proporcionades pel 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalu-
nya. Són les que corresponen a gener de 2006.

Finalment, la informació sobre la possibilitat de tramitació electrònica en cada ajun-
tament s’ha obtingut de la base de dades de municipis i comarques de Catalunya 
http://www.municat.net de 27 de juliol de 2007.
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AnnEx 1: llistAt d’AjuntAmEnts i consElls comArcAls  
dE lA mostrA
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a) Llista de municipis de la mostra

Tots els ajuntaments de municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya

Nom del municipi Comarca Província

Capital de 

comarca1 Cens

Badalona Barcelonès B 0 221.520

Barcelona Barcelonès B 1 1.605.602

Castelldefels Baix Llobregat B 0 58.663

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental B 0 57.959

Cornellà de Llobregat Baix Llobregat B 0 84.289

Girona Gironès G 1 89.890

Granollers Vallès Oriental B 1 58.940

L’Hospitalet  

de Llobregat

Barcelonès B 0 248.150

Lleida Segrià L 1 125.677

Manresa Bages B 1 71.772

Mataró Maresme B 1 118.748

Mollet del Vallès Vallès Oriental B 0 51.713

El Prat de Llobregat Baix Llobregat B 0 63.069

Reus Baix Camp T 1 101.767

Rubí Vallès Occidental B 0 70.006

Sabadell Vallès Occidental B 1 200.545

Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat B 0 81.368

Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental B 0 73.774

Santa Coloma  

de Gramenet

Barcelonès B 0 119.056

Tarragona Tarragonès T 1 131.158

Terrassa Vallès Occidental B 1 199.817

Viladecans Baix Llobregat B 0 61.168

Vilanova i la Geltrú Garraf B 1 62.826

1 Codificació de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO
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Mostra d’ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants, per ordre 
alfabètic

Nom del municipi Comarca Província

Capital de 

comarca1

Cens per 

trams2

Abrera Baix Llobregat B 0 5

Agullana Alt Empordà G 0 2

L’Albagés Garrigues L 0 1

Albesa Noguera L 0 2

Aldover Baix Ebre T 0 2

Alió Alt Camp T 0 1

Almenar Segrià L 0 3

L’Arboç Baix Penedès T 0 3

Arbúcies Selva G 0 4

Argelaguer Garrotxa G 0 1

Argençola Anoia B 0 1

Avinyó Bages B 0 3

Begues Baix Llobregat B 0 4

Bellmunt d’Urgell Noguera L 0 1

Benavent de Segrià Segrià L 0 2

Bescanó Gironès G 0 3

Bonastre Baix Penedès T 0 2

Cabanes Alt Empordà G 0 2

Les Cabanyes Alt Penedès B 0 2

Canyelles Garraf B 0 3

Capmany Alt Empordà G 0 1

Castellbisbal Vallès Occidental B 0 5

Castellví de la Marca Alt Penedès B 0 2

Castellfollit de Riubregós Anoia B 0 1

Clariana de Cardener Solsonès L 0 1

1 Codificació de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO
2 Cens de població per trams: 1 = menys de 500; 2 = entre 501 i 2.000; 3 = entre 2.001 i 5.000;  

4 = entre 5.001 i 10.000; 5=entre 10.001 i 50.000 habitants.
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Mostra d’ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants, per ordre 
alfabètic (cont.)

Nom del municipi Comarca Província

Capital de 

comarca1

Cens per 

trams2

Colldejou Baix Camp T 0 1

Corbins Segrià L 0 2

Foixà Baix Empordà G 0 1

Foradada Noguera L 0 1

Fornells de la Selva Gironès G 0 2

La Galera Montsià T 0 2

Gandesa Terra Alta T 1 3

Gisclareny Berguedà B 0 1

Els Guiamets Priorat T 0 1

La Guingueta d’Àneu Pallars Sobirà L 0 1

Guissona Segarra L 0 4

Ivorra Segarra L 0 1

Jafre Baix Empordà G 0 1

Juncosa Garrigues L 0 2

La Llacuna Anoia B 0 2

Lliçà d’Amunt Vallès Oriental B 0 5

Lloret de Mar Selva G 0 5

Mediona Alt Penedès B 0 3

Miravet Ribera d’Ebre T 0 2

Mont-ras Baix Empordà G 0 2

Montferrer i Castellbò Alt Urgell L 0 2

Montmeló Vallès Oriental B 0 4

Montoliu de Segarra Segarra L 0 1

La Nou de Gaià Tarragonès T 0 1

La Nou de Berguedà Berguedà B 0 1

1 Codificació de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO
2 Cens de població per trams: 1 = menys de 500; 2 = entre 501 i 2.000; 3 = entre 2.001 i 5.000;  

4 = entre 5.001 i 10.000; 5=entre 10.001 i 50.000 habitants.
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Mostra d’ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants, per ordre 
alfabètic (cont.)

Nom del municipi Comarca Província

Capital de 

comarca1

Cens per 

trams2

Ogassa Ripollès G 0 1

Ossó de Sió Urgell L 0 1

Pallejà Baix Llobregat B 0 5

El Pla del Penedès Alt Penedès B 0 2

Planoles Ripollès G 0 1

Els Plans de Sió Segarra L 0 2

El Pont de Vilomara i Rocafort Bages B 0 3

El Pont de Bar Alt Urgell L 0 1

Ponts Noguera L 0 3

Prat de Comte Terra Alta T 0 1

Preixens Noguera L 0 2

Prullans Cerdanya L 0 1

Puigcerdà Cerdanya G 1 4

Puigpelat Alt Camp T 0 2

Quart Gironès G 0 3

Riudellots de la Selva Selva G 0 2

La Roca del Vallès Vallès Oriental B 0 4

Roda de Barà Tarragonès T 0 4

Rubió Anoia B 0 1

Sant Adrià de Besòs Barcelonès B 0 5

Sant Andreu de Llavaneres Maresme B 0 4

Sant Climent Sescebes Alt Empordà G 0 1

Sant Joan Despí Baix Llobregat B 0 5

Sant Martí Sarroca Alt Penedès B 0 3

Sant Martí de Tous Anoia B 0 2

1 Codificació de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO
2 Cens de població per trams: 1 = menys de 500; 2 = entre 501 i 2.000; 3 = entre 2.001 i 5.000;  

4 = entre 5.001 i 10.000; 5=entre 10.001 i 50.000 habitants.
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Mostra d’ajuntaments de municipis de menys de 50.000 habitants, per ordre 
alfabètic (cont.)

Nom del municipi Comarca Província

Capital de 

comarca1

Cens per 

trams2

Santa Coloma de Farners Selva G 1 5

Santa Margarida de Montbui Anoia B 0 4

Santa Oliva Baix Penedès T 0 3

Santa Cecília de Voltregà Osona B 0 1

Saus, Camallera i Llampaies Alt Empordà G 0 2

La Selva de Mar Alt Empordà G 0 1

Senterada Pallars Jussà L 0 1

Seva Osona B 0 3

Sils Selva G 0 3

Sitges Garraf B 0 5

Solivella Conca de  

Barberà

T 0 2

Soses Segrià L 0 2

Tavertet Osona B 0 1

Tona Osona B 0 4

Els Torms Garrigues L 0 1

La Torre de Fontaubella Priorat T 0 1

Torredembarra Tarragonès T 0 5

Tortosa Baix Ebre T 1 5

Urús Cerdanya G 0 1

Vallbona d’Anoia Anoia B 0 2

Verdú Urgell L 0 2

Viladrau Osona G 0 2

Vilalba dels Arcs Terra Alta T 0 2

Vilopriu Baix Empordà G 0 1

Vinebre Ribera d’Ebre T 0 1

1 Codificació de capital de comarca: 1 = SÍ; 0 = NO
2 Cens de població per trams: 1 = menys de 500; 2 = entre 501 i 2.000; 3 = entre 2.001 i 5.000;  

4 = entre 5.001 i 10.000; 5=entre 10.001 i 50.000 habitants.
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c) Llista de consells comarcals de la mostra

Comarca cens

Alt Penedès 96.779

Anoia 109.198

Baix Empordà 124.055

Cerdanya 17.235

Garrotxa 52.834

Pallars Jussà 12.648

Pla de l’Estany 28.557

Ripollès 26.366

Solsonès 13.051

Val d’Aran 9.554

Total població 490.277

Comarques amb cap ciutat de més de 50.000 habitants 

Comarca cens

Baix Llobregat 767.967

Maresme 409.125

Vallès Occidental 836.077

Total població 2.013.169
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AnnEx 2: mApA dEls AjuntAmEnts i consElls comArcAls  
dE lA mostrA
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Mapa dels ens locals de la mostra per trams de població
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