
 L’Agència Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT) ha elaborat la Re-
comanació 1/2010 sobre l’encarregat 
del tractament en la prestació de ser-
veis per compte d’entitats del sector 
públic de Catalunya. L’objectiu de la 
recomanació és delimitar les respon-
sabilitats de cadascuna de les parts i 
els elements clau en els contractes o 
els convenis que, per al seu objecte, 
puguin comportar el tractament de 
dades personals. 
 L’APDCAT recorda que cada vega-
da és més habitual que s’externalitzi 
la prestació de serveis públics, amb 
el consegüent tractament de dades 
personals, les quals, malgrat que són 
gestionades per terceres entitats -pú-
bliques o privades-, continuen sent 
responsabilitat de les entitats titulars 
del servei. Per tal que en el desenvo-
lupament d’aquesta activitat es conti-
nuï garantint el dret a la protecció de 
dades personals, la normativa preveu 
la figura de l’encarregat del tracta-
ment. Així, tant la LOPD (Llei orgànica 
15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal), com, més extensa-

ment, el Reglament que la desenvolu-
pa regulen la relació que s’ha d’establir 
entre els responsables dels fitxers i els 
encarregats del tractament.
 Cal tenir present que aquesta reco-
manació pot ser d’aplicació a la res-
ta d’acords, convenis, delegacions 
interadministratives de l’exercici de 
competències i encàrrecs de ges-
tió, inclosos els encàrrecs a ens ins-
trumentals de l’Administració, que 
comportin el tractament de dades 
de caràcter personal per compte de 
l’entitat responsable.
 Aquesta recomanació s’adreça 
a tots els òrgans, organismes i en-
titats que formen part o depenen 
de les institucions públiques de 
Catalunya, de l’Administració de 
la Generalitat, dels ens locals 
de Catalunya, de les univer-
sitats de Catalunya i de la 
resta d’entitats que formen 
part de l’àmbit d’actuació de 
l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades d’acord 
amb l’article 156 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

Recomanació de l’APDCAT del tractament 
de dades derivades de serveis públics externs
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per a les Infraestructures (PNI) han 
constituït el seu principal organisme 
de control i seguiment, la Mesa na-
cional per a les infraestructures. La 
Mesa, que es reunirà semestralment, 
té com a principals objectius vetllar 
pel compliment del Pacte, formular-
ne propostes d’actualització i fer el 
seguiment dels seus diversos indica-
dors. Localret en forma part.
 El Pacte nacional per a les infra-
estructures (PNI) és l’acord entre 
el principals sectors econòmics, 

socials, polítics i institucionals de 
Catalunya sobre les infraestructu-
res que es necessiten per al des-
envolupament sostenible del país 
i el benestar dels seus ciutadans, 
amb l’horitzó temporal del 2020. El 
Pacte, que es va signar l’octubre del 
2009, abasta infraestructures tant 
de la competència de l’Estat com de 
la Generalitat en els àmbits de la mo-
bilitat, l’aigua, els residus, l’energia, 
les telecomunicacions i el sòl per a 
activitats productives.

Constituïda la 
Mesa nacional 
per a les 
infraestructures
 Els membres del Govern, partits 
polítics i representants del món lo-
cal i econòmic que l’octubre de l’any 
passat van signar el Pacte Nacional 
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