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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
DECRET 162/2018, de 17 de juliol, de modificació del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova
l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
L'article 156 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència
executiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
La disposició transitòria primera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, disposa que les referències que en l'ordenament jurídic es fan a l'Agència Catalana de Protecció de
Dades s'han d'entendre fetes a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
L'article 99.2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades),
disposa que el Reglament serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018.
El considerant núm. 89 del Reglament assenyala que la Directiva 95/46/CE va establir l'obligació general de
notificar el tractament de dades personals a les autoritats de control i que aquesta obligació de notificació, tot i
que va implicar càrregues administratives i financeres, no va contribuir en tots els casos a millorar la protecció
de les dades personals.
En aquest sentit, assenyala que aquestes obligacions generals de notificació indiscriminada s'han d'eliminar i
substituir per procediments i mecanismes eficaços centrats en els tipus d'operacions de tractament que, per la
seva naturalesa, abast, context i finalitat, puguin comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les
persones físiques.
Per tant, la plena aplicabilitat del Reglament comporta que els responsables dels fitxers ja no han de notificar
els fitxers de dades personals a l'autoritat de control en matèria de protecció de dades i, consegüentment, les
autoritats de control ja no han de portar un registre d'aquests fitxers. Per aquest motiu, a partir del 25 de maig
de 2018 l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ja no ha d'exercir cap de les funcions que té assignades el
Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
Les anteriors previsions incideixen en les funcions que té atribuïdes el director o directora de l'entitat, descrites
a l'article 15 de l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de
febrer; en l'estructura de l'entitat mateixa, definida a l'article 16 de l'Estatut, i també en l'existència de l'Àrea
del Registre de Protecció de Dades, regulada a l'article 19 de l'Estatut, a la qual correspon instruir els
expedients d'inscripció dels fitxers i dels codis tipus, rectificar d'ofici els errors materials dels assentaments,
instruir els expedients de modificació, rectificació i cancel·lació del contingut dels assentaments, expedir
certificats dels assentaments i donar publicitat, anualment, dels fitxers notificats i inscrits.
Atenent a les anteriors consideracions, és necessari adequar tant les funcions del director o directora de
l'entitat com l'estructura de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la supressió de l'Àrea del
Registre de Protecció de Dades.
Les modificacions que incorpora aquest Decret s'ajusten als principis de bona regulació establerts a l'article 129
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons
els quals les administracions públiques en l'exercici de la potestat reglamentària han d'actuar conforme als
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
D'acord amb els principis de necessitat i eficàcia, les modificacions que s'incorporen en la regulació estan
justificades per l'entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, i, en conseqüència, per la necessitat d'adaptar la regulació continguda a l'Estatut de l'Agència
Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer, a la normativa europea abans
esmentada.
D'acord amb el principi de proporcionalitat, les mesures que s'hi incorporen contenen la regulació
imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir amb la norma i es limiten a ajustar les funcions del
director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'estructura de l'entitat a l'eliminació de
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l'obligació general dels responsables dels fitxers de dades personals de notificar els fitxers esmentats a
l'autoritat de control en matèria de protecció de dades.
Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix de manera coherent amb la resta
de l'ordenament jurídic, amb la finalitat de generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de
certesa.
En aplicació del principi de transparència, l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de possibilitar
l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés d'elaboració,
i en aplicació del principi d'eficiència, aquest Decret simplifica l'estructura administrativa en coherència amb
l'eliminació de càrregues administratives innecessàries o accessòries i permet racionalitzar la gestió dels
recursos públics.
Atenent a l'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, aquest Decret no figura inclòs al Pla anual normatiu,
però esdevé una disposició necessària per garantir la coherència de les funcions del director o directora de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'estructura de l'entitat amb les disposicions del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
Finalment, d'acord amb l'article 133.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es pot prescindir dels tràmits de
consulta, audiència i informació públiques que preveu aquest article, atès que es tracta d'una norma
d'organització de l'Administració autonòmica, o de les organitzacions que en depenen o hi estan vinculades.
A proposta del conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i amb la deliberació
prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
Es deroguen els articles 15.1.a), 16.c) i 19 de l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat
pel Decret 48/2003, de 20 de febrer.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de juliol de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Puigneró i Ferrer
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
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