
Principals obligacions en matèria 
de protecció de dades

La normativa de protecció de 
dades estableix una sèrie 
d’obligacions per a totes aque-

lles institucions que tracten dades 
personals i per tant, també per a les 
entitats locals. 
 Els conceptes que ens ajudaran 
a determinar quines de les nostres 
actuacions estan subjectes a la nor-
mativa de protecció de dades són els 
següents: 
 Dades de caràcter personal: qual-
sevol informació numèrica, alfabèti-
ca, gràfica, fotogràfica, acústica o de 
qualsevol altre tipus que concerneix 
persones físiques identificades o 
identificables.
 Responsable del fitxer o del trac-
tament: persona física o jurídica, de 
naturalesa pública o privada, o òrgan 
administratiu, que sol o conjuntament 
amb altres decideixi sobre la finalitat, 
contingut i ús del tractament, encara 
que no ho realitzi materialment.
També poden ser responsables del 
fitxer o del tractament els ens sense 
personalitat jurídica que actuïn en el 
tràfic com a subjectes diferenciats.
 Fitxer: qualsevol conjunt organitzat 
de dades de caràcter personal que 
permeti l’accés a les dades d’acord 
amb uns criteris determinats, sigui 
quina sigui la forma o modalitat de la 
seva creació, emmagatzematge, or-
ganització i accés.
 Tractament de dades: qualsevol 
operació o procediment tècnic, ja si-
gui automatitzat o no, que permeti la 
recollida, gravació, conservació, ela-
boració, modificació, consulta, utilitza-
ció, cancel·lació, bloqueig o supressió, 
així com les cessions de dades que 

resultin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències
 A títol d’exemple, alguns dels trac-
taments o fitxers subjectes a la nor-
mativa de protecció de dades que 
podem trobar en l’àmbit de les enti-
tats locals serien:

•  Padró d’habitants
•  Gestió fiscal i tributària (IAC,IBI, 

IVTM;…)
• Gestió econòmica i comptable
• Policia local
• Serveis socials
•  Registre d’entrada i sortida de do-

cuments
•  Usuaris de serveis municipals 

(transport, piscina, teatre,…)
• Cens d’animals
•  Gestió de personal (nòmina, selec-

ció, formació,…)
• Gestió d’expedients sancionadors

 El primer que hem de conèixer de 
la nostra organització són els cir-
cuits d’informació, automatitzats i no 
automatitzats, de l’entitat que es vol 
adequar.

•  Quines dades personals es recu-
llen i per a que s’utilitzen?

•  Com es recullen: mitjançant for-
mularis paper, electrònics, per te-
lèfon,…?

•  Quines persones les tracta (àrees, 
departaments,…)?

•  A qui es cedeixen les dades (altres 
administracions públiques, empre-
ses privades, particulars)?  

•  Quines entitats (públiques o priva-
des) tenen accés a les dades per 
prestar un servei concret?
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• Com es conserven?
• Com es destrueixen?

 Un cop inventariats aquests trac-
taments i fitxers, què més hem de 
tenir en compte?

1. Les dades s’han de recollir per 
a una finalitat concreta i només po-
dem recollir les dades que siguin 
estrictament necessàries per a 
aquesta finalitat 
2. Creació, modificació o supressió, 
mitjançant una disposició de caràc-
ter general (ordenança, reglament), 
és a dir, una disposició dictada en 
exercici de la potestat normativa, i 
publicació al diari o butlletí oficial 
que correspongui.
3. Inscripció dels fitxers al Registre 
de Protecció de Dades de Catalun-
ya. A la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades 
es troba el programari de notifica-
ció de fitxers.
4. Deure d’informació en el moment 
de la recollida de les dades
5. El consentiment del titular de les 
dades. En el cas de les administra-

cions públiques no caldrà obtenir el 
consentiment del titular de les da-
des quan aquestes es recullin per a 
l’exercici de funcions pròpies de les 
administracions públiques en l’àmbit 
de les seves competències, tampoc 
quan es refereixen a les parts d’un 
contracte o precontracte d’una rela-
ció laboral, negocial o administrativa 
i són necessàries per al seu mante-
niment.
6. Els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dels afectats, 
s’exerceixen davant dels responsa-
bles dels fitxer i serveixen als titulars 
de les dades per controlar que fan 
aquells amb les dades personals
7. Cessions de dades personals. En 
l’àmbit de les administracions públi-
ques podríem donar tres regles per 
determinar quan una cessió de da-
des es pot portar a terme:
a.  Consentiment del titular de les da-

des?
b.  Existeix una norma amb rang legal 

que n’habilita la cessió?
c.  Les dades es cedeixen, entre 

administracions públiques per a 
l’exercici de les mateixes compe-

tències o de competències que 
versin sobre la mateixa matèria, 

8. Mesures de seguretat tècniques 
o organitzatives. Tots els fitxers o 
tractaments han de complir amb 
una sèrie de mesures de segure-
tat. Aquestes venen establertes al 
Títol VIII del RLOPD. Una mesura 
comú per a tots els nivells de se-
guretat és l’elaboració un docu-
ment de seguretat.
9. Tutela dels dret a la protecció de 
dades personals. Quan una persona 
considera que el seu dret a la protec-
ció de dades ha estat vulnerat pot 
adreçar-se, a Catalunya,   a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades 
(www.apd.cat) que té la funció de 
vetllar per la defensa d’aquest dret.

 Per a dubtes o més informació po-
deu adreçar-vos a l’Agència Catala-
na de Protecció de Dades: consul-
tes.apdcat@gencat.cat i al telèfon 
902011710.  
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