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Esther Mitjans i Perelló és directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 

(APDCat) des del 26 de juliol de 2005. És doctora en Dret, professora titular de 

Dret Constitucional i presidenta de la Fundación Canadá. Va ser membre del Consell 

Assessor de l’Agència Catalana de Protecció de Dades en representació del Consell 

Interuniversitari de Catalunya. Ha exercit els càrrecs de vicedegana de la Facultat de 

Dret de la Universitat de Barcelona, presidenta de la Asociación Española de Estudi-

os Canadienses, secretària del Internacional Council for Canadian Studies i directora 

del Gabinet de Drets Humans de la Creu Roja de Catalunya. Les seves publicacions 

s’han centrat en el federalisme, les autonomies i la protecció de dades personals.

ParlemAmb...

1. Quines són les funcions de l’Agència 
i quan va ser creada? 
L’Agència Catalana de Protecció de 
Dades es va crear per la Llei 5/2002, de 
19 d’abril, publicada al DOGC número 
3625, de 29 d’abril de 2002.

Les funcions principals de l’agència 
són:

 • Vetllar pel compliment de la 
legislació vigent sobre protecció de 
dades de caràcter personal i controlar-
ne l’aplicació, especialment allò que fa 
referència als drets d’informació, accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició.

 • Dictar, si s’escau i sens perjudici 
de competències d’altres òrgans, les 

instruccions necessàries per adequar els 
tractaments personals als principis de 
la legislació en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal.

 • Exercir les potestats d’inspecció i 
sancionadora.

 • Requerir als responsables i als 
encarregats del tractament l’adopció de 
les mesures necessàries per a l’adequació 
del tractament de dades personals 
objecte d’investigació a la legislació 
vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal i, si s’escau, 
ordenar el cessament dels tractaments 
i la cancel·lació dels fitxers, excepte el 
que fa referència a les transferències 
internacionals de dades.

 • Proporcionar informació als 
ciutadans de Catalunya dels seus drets 
en matèria de tractament de dades 
personals.

 • Atendre les peticions i les 
reclamacions formulades per les 
persones afectades.

 • Respondre les consultes que 
l’Administració de la Generalitat, els  
ens locals i les universitats de  
Catalunya li formulin sobre l’aplicació 
de la legislació de protecció de  
dades de caràcter personal i  
col·laborar amb aquestes administracions 
públiques en la difusió de les  
obligacions derivades de la dita 
legislació.

“Un cop es posa a Internet  
qualsevol dada, la seva difusió  
és immediata i incontrolada”

Esther 
Mitjans 
i Perelló
Directora de 
l’APDCat
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2. N’és directora des del 2005. Quins 
objectius ha dut a terme?
Hem volgut crear un model de prevenció 
que té com a principal objectiu vetllar per 
l’adequació dels tractaments de dades a la 
normativa reguladora d’aquesta matèria per 
part dels ens públics, amb la finalitat d’ajudar 
a les entitats que es troben dins del nostre 
àmbit d’actuació a solventar els dubtes en 
matèria de protecció de dades abans de 
que es produeixi qualsevol vulneració.

3. Ja com a professora universitària 
s’havia interessat per la protecció de 
dades oi?
Sí, des de l’any 1996 vaig incorporar la 
matèria de protecció de dades en els 
cursos de doctorat que realitzava a la 
UB. I, posteriorment, en diferents cursos, 
seminaris i articles. 

4. Hi ha alguna manera de controlar 
els continguts a la xarxa (per evitar la 
pornografia infantil, per exemple?  L’ús de  
les noves tecnologies pot posar en perill 
el dret a la intimitat?
Els continguts a la xarxa no es poden 
controlar. Un cop es posa a Internet 
qualsevol dada, la seva difusió és immediata 
i incontrolada. Les imatges (per exemple) 
poden ser emmagatzemades juntament 
amb altres tipus de dades personals per 
crear perfils personals. A més a més, hi ha 
un problema afegit i és que no es disposa 
d’una legislació internacional en aquesta 
matèria.

L’aparent sensació d’anonimat que es té 
davant d’Internet és absolutament fictícia 
i som nosaltres mateixos els responsables 
de decidir com controlar les nostres 
dades a la xarxa.

5. A propòsit de les notícies aparegudes 
als mitjans sobre la troballa de 
documents judicials (4 jutjats, 

respectivament, de Madrid, Barcelona, 
Sevilla i A Corunya) amb dades personals 
en bosses d’escombraries o davant els 
contenidors (Igualada), sense destruir. 
Què es fa en casos com aquest?
En els casos en què l’entitat 
presumptament responsable es troba dins 
l’àmbit competencial de l’APDCAT, l’Àrea 
d’Inspecció inicia una fase d’informació 
prèvia per tal d’esbrinar les circumstàncies 
dels fets, en la qual es poden dur a terme 
inspeccions presencials i/o requeriments 
d’informació. 

Un cop es disposa de la informació 
necessària, si s’aprecien indicis 
susceptibles de motivar la imputació 
d’una infracció a la Llei orgànica 
15/1999 (LOPD), com ara un presumpte 
incompliment de les mesures de seguretat 
exigibles, o la presumpta vulneració del 
deure de secret, l’APDCAT inicia un 
procediment que, atès que en aparença 
la infracció s’ha comès en relació 
amb un fitxer de titularitat pública, pot 
finalitzar amb la declaració d’infracció 
i requeriment d’adopció de les mesures 
correctores pertinents.”

6. Quins aspectes han de tenir en 
compte  els advocats en matèria de 
protecció de dades? 
Els advocats tracten informació amb els 
seus clients, entre d’altres, i aquesta 
informació pot ser especialment sensible, 
per tant, haurien de tenir en compte 
els principis i garanties que preveu la 
Normativa de Protecció de Dades com 
ara l’aplicació de les corresponents 
mesures de seguretat o la inscripció dels 
corresponents fitxers etc. Les normes que 
regulen la protecció de dades personals 
són una eina per garantir la seguretat de 
la informació.

? Roser Ripoll


