Resolució de 17 de febrer de 2014, de la Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi “Protecció de dades
en el disseny” i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

L’any 2013, i coincidint amb el desè aniversari de la posada en funcionament de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va lliurar, en la
seva primera edició, el Premi “Protecció de dades en el disseny” per tal de reconèixer
honoríficament les solucions tecnològiques que, en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, millorin la implementació de les mesures de seguretat, facilitin el compliment de les
obligacions legalment establertes, reforcin el control de les persones sobre la seva pròpia
informació i, en general, facilitin la gestió de la privacitat.
Atesa la bona acollida que va tenir aquesta convocatòria i davant la creixent necessitat
d’incorporar la protecció de dades en el disseny d’aplicacions i solucions tecnològiques
ateses les implicacions que per a la privacitat de les persones pot tenir la incorporació de les
tecnologies de la informació i la comunicació en la prestació dels serveis públics, o l’aparició
de nous fenòmens, com ara l’anomenada “appificació” de la societat,
Per això, de conformitat amb les funcions que m’han estat atorgades per la Llei 32/2010, de
l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,

Resolc:
Article 1.- Bases reguladores
Mitjançant aquesta resolució s’aprova i es dóna publicitat a les bases que regulen la
concessió del Premi “Protecció de dades en el disseny”, que figuren a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
Article 2.- Convocatòria
Es convoca el Premi “Protecció de dades en el disseny” per a l’any 2014, d’acord amb les
bases reguladores que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Article 3.- Presentació de sol·licituds
3.1 Les sol·licituds de participació s’han de presentar mitjançant el formulari que figura a
l’annex 2 d’aquesta Resolució.
3.2 El termini de presentació de candidatures s’estableix en un mes, a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.
3.3 La resolució d’atorgament del premi l’adoptarà un jurat format per especialistes en
protecció de dades i tecnologies de la informació i la comunicació, d’acord amb el que
estableixen les bases d’aquesta convocatòria.
Article 4.- Recursos
Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar,
potestativament, recurs de reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o bé,

directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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