AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
BALANÇ DE SITUACIÓ
A 31 DE DESEMBRE DE 2016

ACTIU

(Nota 1)
A) IMMOBILITZAT
Immobilitzat immaterial
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada aplicacions informàtiques
Immobilitzat immaterial
Immobilitzat material
Edificis i construccions
Instal·lacions tècniques
Utillatge i mobiliari
Altre immobilitzat material
Equips per a processos d'informació
Amortitzacions
Amortització d'edificis
Amortització instal·lacions tècniques
Amortització mobiliari
Amortització equips, processos d'informació
Amortització altre immobilitzat
Amortitzacions
Immobilitzat material
I. IMMOBILITZAT

C) ACTIU CIRCULANT
Deutors pressupostaris
Drets reconeguts exercici corrent
Provisió risc insolvències
II. Deutors
Inversions financeres temporals
Crèdits a curt termini al personal
III. Inversions financeres temporals
Tresoreria Entitat
CAIX1 Nominal
CAIX2 Sancions
CAIX3 Fons de Maniobra
IV. Tresoreria Entitat
Ajustaments per periodificació
Despeses anticipades
V. Ajustaments per periodificació
ACTIU CIRCULANT
ACTIU

Exercici
2016

Exercici
2015

603.077,23
-591.719,71
11.357,52

1.011.102,98
-984.464,59
26.638,39

193.012,51
0,00
179.203,72
6.809,85
357.090,15

13.650,52
40.000,00
173.128,22

-5.719,47
0,00
-158.780,91
-340.246,50
-134,21
-504.881,09
231.235,14
242.592,66

705.686,24
-1.500,00
704.186,24

254.732,93

-40.000,00
-143.100,79
-245.820,84
-428.921,63
52.590,04
79.228,43

556.315,63
556.315,63

-1.200,00
-1.200,00

(Nota 2)

813.183,30
171.347,72
928,82
985.459,84

969.179,43
115.031,25
1.350,88
1.085.561,56

6.637,35
6.637,35
1.695.083,43

4.142,25
4.142,25
1.646.019,44

1.937.676,09

1.725.247,87
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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
BALANÇ DE SITUACIÓ
A 31 DE DESEMBRE DE 2016
PASSIU
Exercici 2016 Exercici 2015
A) FONS PROPIS
Patrimoni
I. Patrimoni
Resultats exercicis anteriors
Resultats positius d'exercicis anteriors
Resultats negatius d'exercicis anteriors
III. Resultats exercicis anteriors
Resultats de l'exercici
Resultat del Balanç de Pèrdues
IV. Resultats de l'exercici
FONS PROPIS
B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Subvencions corrent Generalitat pendent d'aplicar
Subvencions capital Generalitat
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERC.
C) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
Provisions per a responsabilitats
Provisions per desmantellament
PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES

PASSIU

309.401,97
309.401,97

1.024.136,59
-891.367,25
132.769,34

1.032.275,18
-783.194,41
249.080,77

17.282,56
17.282,56
459.453,87

-108.172,84
-108.172,84
450.309,90

905.542,52
267.641,89
1.173.184,41

803.063,80
48.380,44
851.444,24

66.000,00
66.000,00

178.102,00
0,00
178.102,00

0,00

40.000,00

105.946,78
105.946,78
17.007,91
-455,53
16.552,38
110.226,96
6.311,69
116.538,65
239.037,81
0,00
0,00
239.037,81

73.366,27
73.366,27
22.414,03
672,83
23.086,86
102.734,98
6.203,62
108.938,60
205.391,73
0,00
0,00
245.391,73

1.937.676,09

1.725.247,87

(Nota 3)

E) CREDITORS A CURT TERMINI
Provisions per desmantellament
II. Creditors
Creditors obligacions reconegudes exercici
1. Creditors pressupostaris
Creditors Periodificacions-Remuneracions pendents pag.
Creditors extrapressupostaris
2. Creditors no pressupostaris
Impost sobre la renda de les persones físiques
Quotes obreres de la seguretat social
3. Administracions públiques
II. Creditors
IV. Deutes a curt termini transformables en subvenció
Deutes a curt termini transformables en subvenció
CREDITORS A CURT TERMINI

309.401,97
309.401,97
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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
A 31 DE DESEMBRE DE 2016
(EN EUROS)

DEURE
A) DESPESES

Exercici 2016 Exercici 2015

C) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS
I.Despeses de personal
Sous, salaris i similars
Retribucions alts càrrecs
91.768,92
Retribucions personal laboral
548.021,57
Retribucions funcionaris
995.731,45
Altres indemnitzacions
0,00
Sous, salaris i similars
1.635.521,94

90.818,86
540.877,30
958.800,62
389,46
1.590.886,24

Càrregues socials
Seguretat social
Formació i perfec. del personal
Altres
Càrregues socials
Despeses de personal

359.228,33
770,90
0,00
359.999,23
1.995.521,17

350.078,25
1.290,00
593,75
351.962,00
1.942.848,24

12.418,99
5.719,47
0,00
7.403,82
4.043,00
134,21
-2.189,29
27.530,20

16.238,65
0,00
34.285,72
10.794,60
2.875,46
0,00
0,00
64.194,43

0,00
1.500,00
-108.002,00
-106.502,00

1.300,00
0,00
0,00
1.300,00

III.Dotacions amortitzacions immobilitzat
Dotacions per a amortitzacions
Amortització d'aplicacions
Edificis
Instal·lacions tècniques
Mobiliari
Equips processos d'informació
Altre immobilitzat
Excés de provisió per desmantellament
Dotacions per a amortitzacions immobilitzat
IV Variació de provisions de tràfic
Pèrdues de crèdits incobrables
Dotació provisió risc insolvències
Excés de provisió per responsabilitats
Variació de provisions de tràfic
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(EN EUROS)

V. Altres despeses de gestió
Serveis exteriors
Lloguers béns immobles
Lloguers d'equips reprografia
Terrenys i béns naturals
Cons.repar. i mant. d'equips procés dades
Altres despeses de conservació
Reunions i conferències
Custòdia dipòsits i emmagatzematge
Serveis professionals, altres
Primes d'assegurances
Publicitat i propaganda
Activitats i certamens de promoció
Subministres, aigua i electricitat
Altres subministres
Material d'oficina no inventariable
Premsa, revistes i llibres
Publicacions i edictes diaris ofici
Neteja
Dietes, locomoció i trasllats
Altres comunicacions
Serveis varis
Serveis exteriors
Dotació al fons de reversió
Provisió per responsabilitats
Dotació al fons de reversió
Altres despeses de gestió
C) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

191.510,00
5.520,37
4.727,36
859,12
1.145,28
27.868,87
9.752,01
133.309,99
4.031,25
35.955,67
30.660,81
23.183,62
1.749,50
21.397,04
12.961,03
2.415,00
22.502,95
26.228,03
7.450,88
32.968,44
596.197,22

252.250,29
8.234,40
2.075,66
1.560,95
1.363,71
17.622,12
4.699,13
119.279,28
7.357,66
33.273,73
19.190,41
23.989,19
0,00
10.262,37
7.057,02
2.375,00
18.911,88
34.673,25
4.749,41
31.338,84
600.264,30

16.000,00
16.000,00

50.115,20
50.115,20

612.197,22

650.379,50

2.528.746,59

2.658.722,17

0,00
0,00

556,19
556,19

2.528.746,59

2.659.278,36

E) PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES

Altres despeses i pèrdues d'exercicis anteriors
D) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
DESPESES
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(EN EUROS)

HAVER
B) INGRESSOS
D) ALTRES INGRESSOS EN GESTIÓ ORDINÀRIA
Reintegraments
Reintegrament exercicis tancats
Reintegraments
Altres ingressos de gestió
Ingressos accessoris i altres ingressos
Multes i sancions
Altres ingressos de gestió
Altres interessos i ingressos assimilats
Interessos C/C. Bancari
Altres interessos i ingressos assimilats
ALTRES INGRESSOS GESTIÓ ORDINÀRIA
E) TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
Transferències corrents
Transferències corrents OACIF
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
F) BENEFICIS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS
II. Subvencions de capital traspassades a resultat
Subv. capital traspassades resultat
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
INGRESSOS

RESULTAT DE L’EXERCICI
Despeses
Ingressos
G) ESTALVI

Exercici 2016

Exercici 2015

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
97.954,47
97.954,47

354,84
73.900,00
74.254,84

28,26
28,26

63,84
63,84

97.982,73

74.318,68

2.427.734,66
2.427.734,66

2.468.793,86
2.468.793,86

20.311,76
20.311,76

7.992,98
7.992,98

2.546.029,15

2.551.105,52

2016
2.528.746,59
2.546.029,15
17.282,56

2015
2.659.278,36
2.551.105,52
-108.172,84

El resultat de l’exercici ha estat positiu en 17.282,56 €. Aquest resultat és conseqüència de
l’ajust realitzat d’acord amb l’article 12.3 de la LLEI 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya, vigent per a l’exercici 2016, que estableix que les transferències
corrents a favor de les entitats tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la
mesura necessària per equilibrar el compte de Compte del resultat economicopatrimonial, llevat
de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i
baixes de l’immobilitzat.
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016
Previsions pressupostàries
Capítol

Article

Posició Pressupostària
Inicials

3

39

I/390.0003

Multes i sancions

Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
4

41

I/410.0008

Del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Transferències corrents
5

52

I/520.0001

Interessos de comptes corrents

Ingressos patrimonials
7

71

I/710.0008

Del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Transferències de capital
8

81

I/814.0001

Reintegrament de préstecs al personal

87

I/870.0001

Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors

Variació d'actius financers
Resultat

Modificacions

Definitives

Drets
reconeguts

Recaptat

Pendent de
cobrar

Excés/Def
ecte
Previsió

40.000,00

38.704,47

78.704,47

97.954,47

78.704,47

19.250,00

57.954,47

40.000,00

38.704,47

78.704,47

97.954,47

78.704,47

19.250,00

57.954,47

2.730.744,99

24.041,60 2.754.786,59

2.754.786,59

2.072.100,35

682.686,24

2.730.744,99

24.041,60 2.754.786,59

2.754.786,59

2.072.100,35

682.686,24

0,00

100,00

100,00

28,26

28,26

0,00

-71,74

100,00

100,00

28,26

28,26

0,00

-71,74

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

3.750,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

3.750,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

-1.200,00

0,00
2.785.844,99

202.100,21

202.100,21

202.100,21

202.100,21

1.200,00

1.200,00

0,00

-1.200,00

264.846,28 3.050.691,27

2.868.969,32

2.163.283,08

705.686,24

56.682,73

Liquidació del pressupost d’ingressos
Sobre les previsions definitives del pressupost d’ingressos de 3.050.691,27 € s’han reconegut drets per import de 2.868.969,32 € (94,04%), dels quals
s’han recaptat al final de l’exercici 2.163.283,08, un 70%.
Sobre el romanent de tresoreria incorporat de 202.100,21 € per finançar les despeses relacionades amb el trasllat i obres de primera implantació de les
oficines de l’APDCAT, no es liquiden drets reconeguts ja que varen ser comptabilitzats en l’exercici corresponent.
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2016
Cap.

Crèdits pressupostaris
Pos. pressupostària

1

D/100000100/1110/0000

Retribucions bàsiques Alt càrrec

D/100000200/1110/0000

Retribucions complementàries Alt càrrec

D/120000100/1110/0000

Retribucions bàsiques P. Funcionari

466.692,66

D/121000100/1110/0000

Retribucions complementàries P. Funcionari

589.215,92

D/130000100/1110/0000

Retribucions bàsiques P. Laboral

303.727,32

D/130000200/1110/0000

Retribucions complementàries P. Laboral

234.965,42

D/131000300/1110/0000

Altres remuneracions

D/160000100/1110/0000

Seguretat Social

Resultat
2

Pressupost
Inicial

Modificacions

47.038,67

Pressupost
Definitiu

47.038,67

44.205,00
13.567,22

8.230,81

Obligacions
reconegudes
47.113,68

Obligacions
pagades

Obligacion
s pendents
de pagar

47.113,68

Romanent
de crèdit
-75,01

44.205,00

44.647,32

44.647,32

-442,32

480.259,88

414.636,13

414.636,13

65.623,75

589.215,92

579.464,91

579.464,91

9.751,01

311.958,13

256.919,55

256.919,55

55.038,58

234.965,42

294.702,90

294.702,90

-59.737,48

2.243,57

2.243,57

2.243,57

2.243,57

0,00

365.000,00

359.228,33

321.066,89

38.161,44

5.771,67

2.050.844,99

24.041,60

2.074.886,59

1.998.956,39

1.960.794,95

38.161,44

75.930,20

305.000,00

-85.098,99

219.901,01

196.910,74

196.910,74

22.990,27

10.000,00

5.520,37

5.520,37

4.479,63

44.200,00

42.538,07

41.806,42

2.000,00

859,12

859,12

365.000,00

D/200000200/1110/0000

A. lloguers i cànons terrenys, edificis i construc.

D/202000200/1110/0000

Lloguer d'equips reprografia i fotocopiadores

10.000,00

D/210000100/1110/0000

Conservació i reparació de terrenys, edificis

2.000,00

D/212000100/1110/0000

Conservació, reparació i mant. equips p. dades

2.000,00

D/214000100/1110/0000

Altres depeses de conservació, repar. I mant.

1.000,00

200,00

1.200,00

1.145,28

1.037,59

107,69

D/220000100/1110/0000

Material ordinari no inventariable

12.000,00

10.000,00

22.000,00

21.523,62

20.209,37

1.314,25

D/220000200/1110/0000

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

10.000,00

2.600,00

12.600,00

11.570,78

11.570,78

D/221000100/1110/0000

Aigua i energia

25.000,00

25.000,00

23.183,62

21.615,44

1.568,18

1.816,38

D/221008900/1110/0000

Altres subministraments

7.000,00

1.749,50

1.664,26

85,24

5.250,50

D/222000100/1110/0000

Despeses postals, missatgeria i altres similars

11.000,00

11.000,00

7.450,88

6.773,51

677,37

3.549,12

D/224000100/1110/0000

Despeses d'assegurances

6.000,00

6.000,00

4.058,54

4.058,54

D/226000100/1110/0000

Exposicions, certamens i act. de promoció

32.000,00

30.660,81

12.724,23

2.000,00

20.000,00

42.200,00

5.000,00

12.000,00
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731,65

1.661,93
1.140,88
54,72
476,38
1.029,22

1.941,46
17.936,58

1.339,19

D/226000300/1110/0000

Publicitat, difusió i campanyes institucionals

40.000,00

2.876,68

42.876,68

32.921,68

22.427,68

10.494,00

9.955,00

D/226000500/1110/0000

Organització de reunions, conferències i cursos

20.000,00

15.004,47

35.004,47

27.868,87

27.433,27

435,60

7.135,60

D/226000700/1110/0000

Publicacions i edictes als diaris oficials

1.000,00

2.000,00

3.000,00

2.415,00

2.415,00

585,00

D/226001100/1110/0000

Formació Personal propi

10.000,00

-6.000,00

4.000,00

770,90

770,90

3.229,10

D/226003300/1110/0000

Desenv. Programes de seguretat i salut laboral

6.000,00

4.388,13

4.388,13

1.611,87

D/226008900/1110/0000

Altres despeses diverses

30.000,00

30.100,21

60.100,21

48.657,45

48.657,45

D/227000100/1110/0000

Neteja i sanejament

20.000,00

4.000,00

24.000,00

22.502,95

19.127,73

3.375,22

1.497,05

D/227001100/1110/0000

Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció

8.000,00

4.400,00

12.400,00

9.774,87

9.176,63

598,24

2.625,13

D/227001400/1110/0000

Serveis de formació

6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

D/228000100/1110/0000

Solucions tecnològiques adquirides al CTTI

30.000,00

32.000,00

62.000,00

49.522,79

23.160,30

26.362,49

12.477,21

D/228000200/1110/0000

Serveis informàtics realitzats per altres entitats

93.000,00

-7.500,00

85.500,00

83.787,20

83.627,84

159,36

1.712,80

D/230000100/1110/0000

Dietes, locomoció i trasllat

35.000,00

800,00

35.800,00

25.545,17

25.349,47

195,70

10.254,83

D/231000100/1110/0000

Altres indemnitzacions per raó del servei

4.000,00

-4.000,00

D/240000100/1110/0000

Despeses de publicacions

6.000,00

Resultat
6

715.000,00

D/610000100/1110/NF15

Inversió en edificis per compte propi

D/640000100/1110/0000

Inversió en mobiliari i estris

D/650000100/1110/0000

Inversió en equips de procés de dades

D/670000100/1110/0000

Inversions en altre immobilitzat material

D/680000200/1110/0000

Inversions en aplicacions informàtiques

Resultat
8

D/831000100/1110/0000
Resultat

Resultat

6.000,00

0,00

0,00

0

0,00

6.000,00

3.033,99

2.471,81

562,18

2.966,01

0,00
64.603,75

111.222,04

54.582,37

769.582,37

658.360,33

593.756,58

179.400,00

179.400,00

179.361,99

179.361,99

9.000,00

-2.000,00

7.000,00

2.211,80

2.211,80

5.000,00

1.100,00

6.100,00

12.838,67

11.512,82

1.325,85

1.000,00

5.722,31

6.722,31

6.809,85

862,43

5.947,42

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

186.222,31

201.222,31

201.222,31

193.949,04

5.000,00

5.000,00

1.200,00

1.200,00

3.800,00

5.000,00

5.000,00

1.200,00

1.200,00

3.800,00

3.050.691,27

2.859.739,03

2.749.700,57

15.000,00
Préstecs i bestretes al personal a curt termini

11.442,76

2.785.844,99

264.846,28

38,01
4.788,20
-6.738,67
-87,54
2.000,00
7.273,27

110.038,46

0,00

190.952,24

Liquidació del pressupost de despeses
El pressupost definitiu de despeses ha estat de 3.050.691,27 €, sobre el qual s’han reconegut obligacions per import de 2.859.739,03 € que representen
el 93,74% del pressupost definitiu.
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2016

2015

1.a. Operacions corrents
Drets liquidats
Obligacions reconegudes

2.852.769,32
-2.657.316,72

2.822.769,06
-2.543.197,92

Resultat operacions corrents

195.452,60

279.571,14

15.000,00
-201.222,31
-186.222,31

15.000,00
-33.136,77
-18.136,77

1.200,00

5.100,00

-1.200,00

-5.100,00

0,00

0,00

Drets liquidats

0,00

0,00

Obligacions reconegudes

0,00

0,00

0,00

0,00

9.230,29

261.434,37

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria

-199.500,21

-13.650,52

5. Desviacions de finançament positives per recursos de
l'exercici amb despeses amb finançament afectat

0,00

6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb
finançament afectat

0,00

1. OPERACIONS CORRENTS

1.b. Operacions de capital i endeutament
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Resultat operacions de capital
2. ACTIUS FINANCERS
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
3. PASSIUS FINANCERS

Resultat pressupostari (1+2+3)

Superàvit o dèficit de finançament de l’exercici

-190.269,92

247.783,85
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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2016

1. ORGANITZACIÓ DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES. LÍNIES
D’ACTUACIÓ PER AL 2016

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (d’ara endavant, APDCAT), segons el que estableix
l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, és l’organisme independent que té per objecte
garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades
personals i d’accés a la informació que hi està vinculada.
L’article 2, referit a la naturalesa jurídica, qualifica l’APDCAT com una institució de dret públic,
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, amb
plena autonomia orgànica i funcional, que actua amb objectivitat i plena independència de les
administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. L’APDCAT es relaciona amb el
Govern per mitjà del departament que es determini per reglament.
La disposició transitòria tercera de la llei preveu que, mentre no entrin en vigor els estatuts de
l’APDCAT, continua essent aplicable, en tot el que no s’oposi a aquesta llei, l’Estatut de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, aprovat pel Decret 48/2003, de 20 de febrer.
L’article 1.2 d’aquest Estatut determina que l’APDCAT es relaciona amb el Govern de la
Generalitat per mitjà del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
L’APDCAT té la seu al carrer Rosselló, 214, escala A, 1r 1a de Barcelona.
1.1.

La Direcció

L’article 7 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, preveu que el director o directora dirigeix la
institució i n’exerceix la representació. El mateix precepte prescriu que el director o directora,
amb subjecció a l’ordenament jurídic, amb plena independència i objectivitat i sense subjecció a
cap altre mandat imperatiu ni instrucció, exerceix les activitats que estableix l’article 8 i les que
s’estableixin per llei o per reglament.
L’article 8, per la seva banda, enumera les funcions del director o directora, ja sigui a l’hora de
dictar les resolucions i les instruccions i aprovar les recomanacions i els dictàmens que
requereixi l’exercici de les funcions de l’APDCAT, així com les derivades de l’àmbit específic de
les seves competències i les que tenen a veure amb els àmbits econòmic, de contractació i de
recursos humans.
La senyora M. Àngels Barbarà i Fondevila és la directora de l’Autoritat des del seu
nomenament, el 25 de juliol de 2012.
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1.2.

El Consell Assessor de Protecció de Dades

El Consell Assessor de Protecció de Dades (d’ara endavant, el Consell Assessor), és l’òrgan
d’assessorament i participació de l’APDCAT. El constitueixen els membres següents (article
9.1):
a. El president o presidenta, que és nomenat pel Consell d'entre els seus membres, un cop
efectuada la renovació ordinària dels membres designats pel Parlament.
b. Tres persones designades pel Parlament, per una majoria de tres cinquenes parts. Si no
obtenen la majoria requerida, s'han de sotmetre a una segona votació, en la mateixa
sessió del Ple, en què es requereix el vot favorable de la majoria absoluta.
c. Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat, designades pel
Govern.
d. Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya, designades pel
Consell de Governs Locals.
e. Una persona experta en l'àmbit dels drets fonamentals, designada pel Consell
Interuniversitari de Catalunya.
f.

Una persona experta en informàtica, designada pel Consell Interuniversitari de
Catalunya.

g. Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans.
h. Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris,
designada pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.
i.

El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

j.

Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que actua de
secretari o secretària del Consell.

La Llei disposa que la renovació dels membres del Consell Assessor es duu a terme cada cinc
anys, d'acord amb els estatuts de l'APDCAT (article 9.2), i determina, també, les funcions i les
qüestions de les quals ha de ser informat (article 10).
Correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades:
a. Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de director
o directora de l’Autoritat.
b. Emetre informe sobre els projectes d’instruccions de l’Autoritat que li siguin sotmesos.
c. Emetre informe sobre l’avantprojecte de pressupost anual de l’Autoritat que el director o
directora proposi.
d. Assessorar el director o la directora de l’Autoritat en aquelles qüestions que se li
sotmetin.
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e. Elaborar un informe preceptiu previ a l’aprovació de la plantilla del personal de
l’Autoritat.
f.

Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la plantilla de
personal eventual de l’Autoritat.

g. Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter personal i
demanar al director o directora que s’estableixin criteris en la matèria.

La composició del Consell Assessor és la següent:
President
Sr. Josep Amat i Girbau, president en funcions fins el 22 de juny de 2016.
Sra. Montserrat Torrent Robredo, presidenta en funcions des del 22 de juny de 2016.
Vocals
• Designats pel Parlament:
Sra. Andrea Levy Soler
Sr. Miguel Ramírez Martín
Sr. Lluís Sanz i Marco
• Representants de l’Administració de la Generalitat designats pel Govern:
Sr. Josep M. Argimon i Pallàs, fins el 15 de març de 2016
Sr. Antoni Dedeu Baraldés, des del 15 de març de 2016
Sr. Joan Bassas i Mariné
Sr. Àlex Pèlach i Pàniker, fins el 15 de març de 2016
Sra. Ester Obach Medrano, des del 15 de març de 2016
• Representants de l’Administració Local de Catalunya, proposats per les entitats
associatives d’ens locals:
Sra. Àngela Acín i Ferrer (Federació de Municipis de Catalunya)
Sr. Ramon Ferrer i Mormeneo (Associació Catalana de Municipis), fins el 22 de juny de 2016
Sr. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis), des del 22 de juny de 2016
• Persona experta en l’àmbit dels drets fonamentals, proposada pel Consell Interuniversitari de
Catalunya:
Sra. Anna Sánchez Urrutia, fins el 22 de juny de 2016
Sra. Clara Isabel Velasco Rico, des del 22 de juny de 2016
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• Persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya:
Sr. Remo Suppi i Boldrito, fins el 22 de juny de 2016
Sr. Miquel Soriano Ibáñez, des del 22 de juny de 2016
• Vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans
Sr. Josep Amat Girbau, fins el 22 de juny de 2016
Sr. Josep Domingo Ferrer, des del 22 de juny de 2016
• Vocal en representació dels consumidors i usuaris, proposat per les organitzacions de
consumidors més representatives:
Sra. Montserrat Torrent i Robledo
• El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya:
Sr. Frederic Udina i Abelló
Secretari
Sr. Santiago Farré Tous, cap de l’Assessoria Jurídica de l’APDCAT
1.3. Organigrama i funcions
Estructura
L’Autoritat s’estructura en les àrees de Secretaria General, Assessoria Jurídica, Inspecció,
Registre de Protecció de Dades i Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació. Així,
l’organigrama és el següent:
Direcció
 M. Àngels Barbarà Fondevila
Secretaria General
 Dolors Priego Garcia
Assessoria Jurídica
 Santiago Farré Tous
Àrea d’Inspecció
 Carles San José Amat
Àrea del Registre de Protecció Dades
 Isabel Travesset Clavaux
Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació
 Ramon Martín Miralles López
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Secretaria General
L’article 17 de l’Estatut de l’APDCAT regula les funcions de la Secretaria General i li atribueix la
gestió dels recursos, tant humans com materials, de l’APDCAT.
Pel que fa als recursos humans, la Secretaria General proposa a la Direcció l’ordenació de la
plantilla, l’actualització de la relació de llocs de treball i la provisió d’aquests llocs, així com les
mesures que permeten adequar els efectius a les necessitats de l’APDCAT. En aquest àmbit,
elabora els plans de formació adreçats al personal i la prevenció de riscos laborals.
Pel que fa als recursos materials, s’encarrega d’elaborar l’avantprojecte de pressupost i de
controlar la despesa corresponent, la comptabilitat, la gestió patrimonial i la contractació
administrativa.
La Secretaria General dona suport logístic i administratiu a la Direcció, en l’organització de les
conferències, els seminaris i altres activitats de difusió i divulgació en matèria de protecció de
dades personals. També li correspon la gestió dels serveis generals, així com coordinar i
proposar la memòria anual.
Així mateix, coordina les actuacions en l’àmbit dels sistemes d’informació, en col·laboració amb
la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació.
A més, té al seu càrrec el servei d’atenció al públic, que proporciona informació als ciutadans
sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals. També informa
les entitats i els professionals, tant de l’àmbit públic com privat, perquè adeqüin els tractaments
de dades personals a les exigències de la normativa.
Assessoria Jurídica
L’Assessoria Jurídica es configura d’acord amb el que estableix l’article 18 de l’Estatut de
l’APDCAT. Correspon a aquesta unitat assessorar en matèria jurídica i elaborar informes sobre
els projectes de normes amb rang de llei o de disposicions de caràcter general sobre protecció
de dades personals. Li correspon, així mateix, elaborar els dictàmens en resposta a les
consultes que formulen les entitats de l’àmbit d’actuació de l’APDCAT sobre la protecció de les
dades de caràcter personal en poder de les administracions públiques. També emet els
informes preceptius de l’Autoritat en les reclamacions d’accés a la informació que es presenten
davant la Comissió de Garantia del Dret d’accés a la Informació Pública (GAIP).
Àrea d’Inspecció
L’APDCAT exerceix la potestat sancionadora que li atribueix l’article 5.k) de la Llei 32/2010, de
l’1 d’octubre, a través de l’Àrea d’Inspecció. L’objectiu és vetllar pel compliment de la legislació
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i resoldre les reclamacions de tutela
formulades per les persones afectades, respecte de l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.
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L’Àrea d’Inspecció té les funcions de verificar els sistemes informàtics que contenen dades de
caràcter personal, sol·licitar la presentació o la tramesa de documents i de dades i tramitar els
procediments sancionadors i els expedients de tutela de drets. Per executar les auditories dels
sistemes informàtics, el personal de l’APDCAT que fa les inspeccions pot accedir als locals on
estan instal·lats els equips físics i lògics utilitzats o al lloc on hi ha els documents i les dades
personals, d’acord amb el que preveu l’article 20.4 de l’Estatut de l’APDCAT.
Àrea del Registre de Protecció de Dades
A l’Àrea del Registre de Protecció de Dades (RPDC) li correspon exercir les funcions
destinades a la inscripció de fitxers, tractaments, codis tipus i autoritzacions de tractaments de
dades de caràcter personal, de les persones o entitats que formen part de l’àmbit competencial
de l’APDCAT.
D’una banda, i d’acord amb el que preveu l’article 19 de l’Estatut de l’APDCAT, ha d’instruir els
expedients d’inscripció de creació de fitxers, tractaments, codis tipus i autoritzacions de
tractaments de dades de caràcter personal, així com els de modificació, rectificació i
cancel·lació del contingut d’assentaments. A més, expedeix certificats dels assentaments,
rectifica d’ofici els errors materials i dona publicitat, anualment, als fitxers notificats i inscrits.
D’una altra banda, l’Àrea del Registre de Protecció de Dades ofereix el servei de consultoria.
Aquest servei té per objectiu donar suport, a les entitats que ho sol·liciten, en el procediment de
notificació de fitxers i en l’aplicació de les mesures de seguretat, especialment en els processos
d’adequació a la normativa de protecció de dades personals.
Així mateix, des d’aquesta Àrea es representa el Registre de Protecció de Dades de Catalunya
dins del Grup de registres de protecció de dades, que integra els de les agències autonòmiques
i el de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També coordina i supervisa l’execució, en
l’àmbit de l’APDCAT, de les accions derivades dels acords adoptats pel Grup.
Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació
De manera global, la funció de la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació és donar
suport de caràcter tecnològic a la Direcció i a les àrees, als projectes i a les iniciatives de
l’APDCAT. Aquest suport té un èmfasi especial en les activitats vinculades a les funcions
d’inspecció, que necessiten de manera directa un suport especialitzat en auditoria de sistemes
d’informació i de seguretat de les TIC, per poder analitzar i valorar, des de la perspectiva
tècnica, l’eficàcia de les mesures de seguretat implantades en els tractaments de dades
personals que s’investiguen.
De manera específica, la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la Informació té com a
responsabilitat executar els plans d’auditoria. D’acord amb l’article 20 de la Llei 32/2010, de l’1
d’octubre, aquests plans són un control preventiu per verificar el compliment de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i recomanar o requerir, als responsables
dels fitxers i dels tractaments de dades de caràcter personal, que adoptin les mesures
correctores adequades.

15

Pel que fa a les tasques de suport tecnològic, s’han desenvolupat en dues direccions,
cadascuna amb uns objectius propis però amb el denominador comú d’aportar un criteri
tecnològic sòlid a totes les actuacions de l’APDCAT:
a) Els projectes considerats “de consum intern”. Com qualsevol organització, l’APDCAT
necessita eines i instruments tecnològics per ser més eficaç i eficient a l’hora d’executar les
activitats del seu àmbit competencial. Per tant, desenvolupa actuacions de tipus tecnològic que
impliquen la implantació d’infraestructures i sistemes d’ús intern.
b) El suport a la funció inspectora. El marc normatiu d’aplicació als tractaments de dades
personals implica aplicar i complir uns principis de caràcter eminentment jurídic, als quals cal
afegir la implantació de mesures de seguretat, tant de caràcter tècnic com organitzatiu,
orientades a protegir la informació i els tractaments. Aquestes implantacions s’han d’analitzar i
valorar, tant per verificar-ne l’existència com l’eficàcia.
La funció d’auditoria de sistemes d’informació és fonamental, no tan sols per determinar el
nivell d’infracció comès sinó també per aportar, en les resolucions dels expedients de
l’APDCAT, les recomanacions i les adaptacions precises i proporcionades que pot exigir el
tractament objecte d’inspecció o de procediment sancionador.
1.4.

Línies d’actuació

Actuacions adreçades la prevenció del dret a la protecció de dades personals
 Accions de conscienciació adreçades a determinats grups de la població amb situació de
major vulnerabilitat (menors, joves, etc). Entre aquestes actuacions, impuls del projecte
menors i internet.
 Elaborar i difondre guies, recomanacions i altra documentació de suport.
 Potenciar el servei de consultoria i atenció al públic amb l’objectiu d’incrementar la
transparència en la gestió de les dades personals per part de les entitats del sector públic a
fi de millorar la confiança dels ciutadans en les institucions.
 Renovar els continguts i la imatge del web per potenciar la informació difosa per aquest
canal.
 Potenciar la sol·licitud per mitjans electrònics, dels serveis que presta l’APDCAT a través de
la seu electrònica.
 Fomentar les consultes formals.
 Pla de formació especialitzada per empleats públics o treballadors d’entitats del sector
públic.
 Pla de comunicació de les activitats de l’Autoritat.
 Posada en funcionament del servei d’emissió dels informes previstos en la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.
Proactivitat o accions d’impuls per garantir el compliment de la normativa
 Promoció de solucions per a la implementació del Reglament general de protecció de dades
de la Unió Europea:
o Analitzar l’impacte que les noves tecnologies i els serveis d’Internet plantegen en
relació amb el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.
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o Anàlisi de l’impacte que poden tenir en la privadesa dels ciutadans tecnologies
com el Big data i l’internet de les coses.
o Participació en els estudis sobre els riscos i les tècniques d’anonimització.
o Impacte de les PIAS.
 Disseny i execució de nous plans d’auditoria preventiva.

1.5.

Recursos humans

Durant l’any 2016, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de l’Autoritat i
donar compliment a la normativa vigent, s’han tramitat dos expedients de modificació de la
relació de llocs de treball de l’Autoritat, dels quals un correspon a personal funcionari i un altre
a personal laboral. Els expedients han produït els efectes següents:



S’ha suprimit un lloc de treball corresponent a personal funcionari del grup A i s’ha creat
un altre lloc del mateix grup.
S’han modificat dotze llocs de treball corresponents a personal laboral: vuit del grup A,
un del grup B, dos del grup C i un del grup D.

En aquest sentit, s’ha donat publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal
laboral de l’Autoritat mitjançant la Resolució de 20 de maig de 2016 (DOGC 7131, de
31.5.2016).
Per tal de regularitzar la situació del personal laboral convocant les places de forma definitiva,
respectant els criteris d’igualtat, mèrit, capacitat, transparència i concurrència, s’ha aprovat
l’oferta d’ocupació pública de l’Autoritat per al 2016.
D’altra banda, durant l’any 2016 s’han tramitat cinc convocatòries de provisió temporal de llocs
de treball, dels quals quatre corresponen a personal funcionari i un a personal laboral. Les
convocatòries s’han fet a través del portal de l’empleat ATRI, de conformitat amb l’Acord de
Govern, de 12 de maig de 2015, sobre la flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions
als nomenaments contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Pel que fa als expedients de compatibilitat, durant l’any s’han autoritzat tres sol·licituds per
compatibilitzar l’activitat pública amb el desenvolupament d’un segon lloc de treball.
Com a conseqüència del trasllat de seu de l’Autoritat, ha calgut fer una nova avaluació de
riscos laborals en la qual s’han identificat els riscos per a cada lloc de treball. S’han avaluat i
classificat segons el grau, s’han establert mesures preventives necessàries per eliminar-los o
controlant-los i s’ha proposat una planificació de terminis, responsables i costos per facilitar la
implantació de les mesures.
Així mateix, s’ha elaborat un nou pla d’emergències, que ha de permetre gestionar
adequadament qualsevol emergència que afecti l’Autoritat, de manera que tingui una incidència
mínima o nul·la sobre les persones, les instal·lacions i la continuïtat de les activitats; per a
aquest pla, s’han analitzat les possibles situacions d’emergència, s’ha elaborat l'inventari dels
mitjans de lluita contra emergències i s’han establert les consignes d'actuació.
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La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableix que
correspon a la directora de l’Autoritat aprovar la plantilla de personal, després de l’informe del
Consell Assessor de Protecció de Dades. En aquest sentit, la plantilla de l’Autoritat, informada
prèviament pel Consell Assessor de Protecció de Dades en sessió ordinària de 13 de
desembre de 2016, queda configurada de la manera següent:

Pel que fa a la formació rebuda durant l’any 2016, el personal de l’Autoritat ha gaudit d’un total
de 1.215 hores que s’han distribuït, per matèries, de la manera següent:
 110 hores en aspectes jurídics
 890 hores en protecció de dades personals i transparència
 150 hores en recursos humans i prevenció de riscos laborals
 25 hores en gestió econòmica
 40 hores en altres matèries (administració electrònica, formació per a formadors i òrgans
de selecció...)
1.6.

Principals fonts d’ingressos

L’article 28 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
estableix que per al compliment de les seves finalitats, l’APDCAT compta amb els béns i els
recursos econòmics següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Les assignacions anuals dels pressupostos de la Generalitat.
Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimoni, i llurs productes i rendes.
El producte de les sancions que imposi en l’exercici de les seves competències.
El producte de les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva activitat.
Qualsevol altre recurs econòmic que legalment se li pugui atribuir.
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Tot seguit s’acompanya una taula amb els imports que corresponen als drets reconeguts nets
de l’exercici 2016.
Taula d’imports dels drets reconeguts
Concepte
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 7
Cap. 8

Drets reconeguts
Taxes, Venda de béns i Serveis i Altres
ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferències de capital
Variació d'actius financers

97.954,47
2.754.786,59
28,26
15.000,00
1.200,00
2.868.969,32

TOTAL

Recaptat

Pendent cobrar

78.704,47
2.072.100,35
28,26
11.250,00
1.200,00
2.163.283,08

19.250,00
682.686,24
0,00
3.750,00
0,00
705.686,24

Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 6830,
de 13.3.2015), deroga l’article 28.2 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades, que establia que el producte de les sancions que l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades imposi en l’exercici de les seves competències ha d’ésser ingressat en
el Tresor de la Generalitat. Així, doncs a partir de l’exercici 2015 el producte de les sancions
són ingressos propis íntegres per a l’entitat i s’han reconegut drets amb el detall següent:
Posició Pressupostària
I/390.0003
Multes i sancions
Cap. 3 - Taxes, venda de béns i altres
ingressos

2.

Previsions pressupostàries
Inicials
40.000,00
40.000,00

Modific.
0

Drets
reconeg.

Recaptat

Definitives
40.000,00 97.954,47 78.704,47
40.000,00 97.954,47 78.704,47

Pendent de
cobrar
19.250,00
19.250,00

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Els Comptes anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 han estat preparats en
base als registres comptables de l’APDCAT, d'acord amb el Pla General de Comptabilitat
Pública de la Generalitat de Catalunya aprovat per Ordre de 28 d’agost de 1996, i atenent la
seva classificació i naturalesa jurídica d’institució de dret públic.
a.

Imatge fidel: S'han aplicat totes les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera, dels resultats de les seves operacions i dels
canvis en el patrimoni net de l'Entitat durant l’exercici.

b.

Principis comptables: L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, com entitat jurídica
pública, està obligada a reflectir el seu patrimoni i el producte de les seves activitats
d'acord amb les normatives comptables aplicables a les entitats que formen part del sector
públic, d’acord amb les normes reguladores del Sistema Europeu de Comptes (SEC/95).

c.

Es mostren les xifres comparatives amb l’exercici 2015.

d.

L’article 12.3 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2016 que estableix que les transferències corrents a favor de les entitats
tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la mesura necessària per a
equilibrar el compte del resultat economicopatrimonial, llevat de les dotacions per
amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i baixes de
l’immobilitzat.
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En aplicació d’aquest article s’ha ajustat l’excés de transferència corrent i considerant-lo
com a un passiu. S’ha de tenir en compte però, que en la mateixa Llei de pressupostos, en
el seu article 53 s’estableix que les transferències i aportacions del pressupost de la
Generalitat al pressupost l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades s’han de lliurar en
ferm, per quartes parts, a nom de l’organisme, per la qual cosa les transferències són no
reintegrables, i el seu excés s’hauria de considerar part de l’actiu de l’entitat.
El càlcul de l’ajust, s’ha fet amb el detall següent:

Descripció

Saldo inicial

Aplicació art.
12.3

Serveis exteriors

596.197,22

596.197,22

Serveis exteriors

596.197,22

596.197,22

1.635.521,94

1.635.521,94

359.228,33

359.228,33

770,90

770,90

Sous i salaris
Seguretat Social
Formació i perfeccionament del personal
Altres depeses socials
Despeses de personal

0,00

0,00

1.995.521,17

1.995.521,17

Altres depeses i pèrdues d'altres exercicis

0,00

Altres depeses i pèrdues d'altres exercicis

0,00

Amortización del inmovilizado intangible

No aplicació
art. 12.3

12.418,99

12.418,99

Amortització d'edificis

5.719,47

5.719,47

Amortizació de béns mobles

7.403,82

7.403,82

Amortització d'equips processos d'informació

4.043,00

4.043,00

134,21

134,21

Dotació d'amortització

29.719,49

29.719,49

Dotació provisió per despeses extraordinàries

16.000,00

16.000,00

1.500,00

1.500,00

17.500,00

17.500,00

Amortització d'altre immobilitzat

Dotació provisió per risc d'insolvències
Provisions
Transferències corrents OACIF
Interessos compte bancari

-2.427.734,66

-2.427.734,66

-28,26

-28,26

Subv. cap. traspassades al resultat de l'exercici

-20.311,76

Multes i sancions

-97.954,47

Excés de provisió desmantellament
Excés de provisió per responsabilitats

-20.311,76
-97.954,47

-2.189,29

-2.189,29

-108.002,00

-66.001,00

-42.001,00

-17.282,56

0,00

-17.282,56
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e. Els Comptes Anuals de l’APDCAT comprenen: el Balanç de situació a 31 de desembre
de 2016, el Compte del resultat economicopatrimonial, la Liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici 2016, la Memòria, el Resultat econòmic patrimonial i el
Romanent de Tresoreria de l’Autoritat.
f.

3.

Els estats comptables de l’entitat i la liquidació pressupostària es sotmeten a l’aprovació
de la Directora, òrgan que executa funcions en l’àmbit econòmic, de contractació i de
recursos humans. També s’informa al Consell Assessor amb la memòria anual, segons
l’article 10 de la Llei 32/2010 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ

Principals normes de valoració aplicades:
3.1.

Immobilitzat

S’han reconegut com actius de l’Autoritat aquells que tenen caràcter de permanència i que no
estan destinats a la venda. Amb caràcter general, s’exclouen de l’immobilitzat material i, per
tant, es consideren despesa de l’exercici per criteris d’importància relativa dintre de la massa
patrimonial, aquells béns mobles el preu unitari dels quals és inferior a 300 euros. El detall per
anys amb la valoració de l’actiu per cost d’adquisició és el següent:
Exercici
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Baixes
2016
Baixes
Totals

Immobilitzat
immaterial

Immobilitzat
material

293.598,19
43.822,91
24.064,03
70.754,11
19.567,64
79.814,20
9.361,20
0,00
18.965,75
36.300,00
6.829,20
0,00

155.282,98
112.617,51
198.382,93
93.043,67
77.881,36
33.177,58
18.506,34
41.721,39
0,00
3.770,90
45.692,74
33.136,77

0,00

201.222,31

603.077,23

1.014.436,48

Immobilitzat
448.881,17
156.440,42
222.446,96
163.797,78
97.449,00
112.991,78
27.867,54
41.721,39
18.965,75
40.070,90
52.521,94
33.136,77
-17.356,84
201.222,31
-260.963,42
1.339.193,45

L’amortització de l’immobilitzat s’ha calculat amb un criteri lineal, amb valor residual 0 en base
a la seva vida útil que és diferent per a:
 Aplicacions informàtiques
5 anys - 20%
 Equips de processament de dades 4 anys - 25%
 Béns mobles
10 anys - 10%
 Instal·lacions tècniques en edificis 5 anys - 20%
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3.1.1. Immobilitzat material
Els béns d'immobilitzat material adquirits per l’APDCAT s'han valorat pel seu cost d'adquisició,
incloent-hi si s’escau el cost de posada en funcionament.
L'amortització de l'immobilitzat es realitza a partir de l’entrada en funcionament de l’element
amb un criteri lineal i valor residual 0, en base a la seva vida útil estimada per a cada bé i
s’aplica a partir del mes següent a la data d’adquisició. Els coeficients d’amortització que
s’apliquen són:
 Mobiliari
10%
 Instal·lacions tècniques en edificis 20%
 Equips de procés de dades
25%
Pel que fa a les instal·lacions tècniques en edificis, la seva valoració comprèn totes les
despeses d’adquisició o de fabricació i construcció fins a la seva posada en condicions de
funcionament. El ritme d’amortització s’ha sotmès al compromís contractual del lloguer que és
de cinc anys, per la qual cosa s’ha aplicat el percentatge del 20%.
Les reparacions i el manteniment de l’immobilitzat material que no suposen una ampliació,
modernització o millora, s’han registrat com a despesa, d’acord amb el Pla General de
Comptabilitat Pública (PGCP).
3.1.2. Immobilitzat immaterial
L’immobilitzat immaterial s’ha valorat pel seu cost d’adquisició. Els impostos indirectes no
recuperables formen part del preu d’adquisició i els costos de manteniment de les aplicacions
informàtiques es registren directament al Compte del resultat economicopatrimonial.
Aquest compte recull principalment programes informàtics orientats a donar suport tecnològic a
les funcions i competències de l’Autoritat, llicències, el portal i la posada en funcionament de la
Seu electrònica de l’ APDCAT.
L’amortització es realitza de forma lineal, a partir del mes següent a la data d’adquisició efectiva
i per un termini de 5 anys, al tipus del 20% anual.
3.2. Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació i els presentem classificats
per naturalesa.
3.2.1. Ingressos
Transferències i subvencions rebudes
Les transferències rebudes de caràcter monetari de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya vehiculades mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals es
valoren sempre per l’import concedit.
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L’ingrés es reconeix a partir de la resolució del secretari general de Governació i Relacions
Institucionals d’autorització de la transferència anual a favor de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades. Pel que fa a la contribució de la Generalitat de Catalunya en el pressupost de cada
exercici es desglossa separadament els ingressos corrents, els de capital i els financers.
Així, els cobraments en concepte de finançament de despeses corrents es comptabilitzen com
a ingressos d’explotació de l’exercici (al final de l’exercici es realitza un ajust de la part no
gastada i s’imputa com a Ingressos a distribuir en diversos exercicis).
Els cobraments rebuts en concepte de finançament de despeses de capital es comptabilitzen a
Ingressos a distribuir en diversos exercicis i a final d’exercici s’imputa a ingrés d’explotació de
l’exercici la part realment gastada en transferències de capital i com aportacions als fons propis
la part gastada en despeses d’inversió.
Multes i sancions, i altres ingressos
En les multes i sancions, el naixement del dret de cobrament es produeix quan la resolució de
la directora esdevé ferma.
Ingressos patrimonials
Els interessos dels comptes corrents es reconeixen de forma simultània en el moment que és
efectiu l’ingrés.

3.2.2. Despeses
Les despeses s’imputen en funció de la data de meritació, independentment del moment en
què es produeixi el corrent financer o monetari corresponent. Seguint el principi de prudència,
l’APDCAT comptabilitza, si s’escau, els riscos i pèrdues previsibles tal i com preveu la
normativa comptable vigent, tan aviat com es coneixen.
Despeses de personal
Les despeses de personal es reconeixen en el compte de resultat en el moment que merita
l’obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se’n
deriva.
3.3. Provisions i contingències
Es reconeix una provisió quan l’entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita)
resultat d’un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d’uns recursos que es
poden estimar de forma fiable.
Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s’espera que
seran necessaris per liquidar l’obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva
actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan
el seu venciment és inferior o igual a un any i l’efecte financer no és significatiu, no es
descompten.
Al tancament de l’exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a
reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables,
es produeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d’ingrés de l’exercici.
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Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d’experts
externs, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços
possibles, així com del seu efecte financer.

ANÀLISI DEL BALANÇ I DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL

4.

IMMOBILITZAT

4.1. Immobilitzat, moviment de l’exercici
Pel que fa a l’immobilitzat, l’any 2013 es va confeccionar un registre de béns de l’entitat a partir
de les factures pagades des de l’any 2004 fins el 2013 ja que no es disposava d’un inventari.
Sobre aquest registre de factures es van valorar els béns per cost d’adquisició i es van calcular
les quotes d’amortització que corresponien.
Durant l’exercici 2015 s’ha iniciat la catalogació dels béns que estan en ús per a valorar-los i
enregistrar-los correctament i incorporar-los a l’aplicatiu informàtic GBM d’inventari de béns
mobles de la Generalitat de Catalunya. El registre complet de l’inventari de l’Autoritat va
finalitzat el mes de juny de 2016. Amb aquest nou registre a tancament de l’exercici 2016 s’ha
fet una regularització de l’immobilitzat de l’Autoritat.
Presenta la següent composició en data 31 de desembre de 2016:

Immobilitzat
Immobilitzat
intangible
Immobilitzat
material

Saldo a
31/12/2015

Adquisicions
/Activat

Amortització
exercici

Regularització
immobilitzat

Pèrdues per
deprecició
/baixa
immobilitzat

Totals

26.638,39

0,00

-12.418,99

-2.861,88

0,00

11.357,52

52.590,04

201.222,31

-17.300,50

255.686,71

-260.963,42

231.235,14

79.228,43

201.222,31

-29.719,49

252.824,83

-260.963,42

242.592,66

S’han donat de baixa totes les instal·lacions de l’antiga seu de l’Autoritat i que ja estaven
completament amortitzades per un valor de: 260.963,42 euros.

4.2. Immobilitzat material
Al tancament de l’exercici, d’acord amb el llistat de béns per al càlcul de les amortitzacions,
l’entitat té elements mobles i equips de procés de dades totalment amortitzats i en ús per un
import de 497.621,09 euros.
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Detall dels béns materials activats en l’exercici:

Immobilitzat
Edificis
Mobles
Altre immobilitzat
Equips de procés de dades

Activat

179.361,99
2.211,80
6.809,85
12.838,67
201.222,31

L’import d’inversió en instal·lacions tècniques d’edificis de 179.361,99 euros corresponen a la
necessitat de contractar els serveis professionals d’arquitectes per al projecte d’obres de
primera implantació de les oficines de l’APDCAT al carrer Rosselló 214, escala A, 1r 1a de
Barcelona, més els serveis professionals de l’enginyer tècnic i el contracte d’obres.
L’any 2016 s’han adquirit quatre equips de procés de dades, s’ha instal·lat un sistema de
climatització per a l’espai dels servidors i s’ha fet la instal·lació de wifi a les noves oficines.

4.3. Immobilitzat immaterial
Al tancament de l’exercici, d’acord amb el llistat de béns per al càlcul de les amortitzacions,
l’entitat té aplicacions informàtiques en ús totalment amortitzades per un import de 598.979,71
euros.

5. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
5.1. Ingressos
5.1.1. Transferències i subvencions rebudes
Posició Pressupostària
I/410.0008 Dept. Governació RI
Cap. 4 -Transferències corrents
I/710.0008 Dept. Governació RI
Cap. 7 -Transferències de capital
Resultat

Previsions pressupostàries
Drets
Inicials
Modificacions Definitives reconeguts
2.730.744,99
24.041,60 2.754.786,59 2.754.786,59
2.730.744,99
24.041,60 2.754.786,59 2.754.786,59
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.745.744,99
24.041,60 2.769.786,59 2.769.786,59

Recaptat
2.072.100,35
2.072.100,35
11.500,00
11.500,00
2.083.600,35

Pendent
de cobrar
682.686,24
682.686,24
3.750,00
3.750,00
686.436,24

Les subvencions rebudes del Departament de Governació es comptabilitzen com a ingrés de
l’exercici en la data en què es rep l’escrit fefaent d’aprovació de la subvenció.
Pel que fa a la contribució de la Generalitat de Catalunya en el pressupost de cada exercici es
desglossa separadament els ingressos corrents i els de capital.
En l’exercici 2016, per transferències corrents s’han reconegut drets per 2.769.786,59 €, dels
quals s’han recaptat en data 31 de desembre de 2016, 2.083.600,35 €, i resten pendents de
cobrar 686.436,24 €, una quarta part de la subvenció de la Generalitat. Aquest endarreriment
en l’abonament de les transferències és especialment significatiu per al finançament de l’entitat
donat que aquestes representen el 99,40 % del pressupost.
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Les subvencions de capital concedides a l’APDCAT per la Generalitat de Catalunya tenen la
consideració de no reintegrables i es valoren per l’import concedit. D’acord amb les normes de
valoració del PGCPC s’imputen a resultats de l’exercici en proporció a la depreciació
experimentada durant el període pels actius finançats.
El saldo d’aquest epígraf, correspon a l’aportació per a finançar despeses d’inversió per
l’exercici de 2016, d’acord amb la resolució del secretari general del departament de
Governació i Relacions Institucionals, de 20 de febrer de 2016.
L’import de la totalitat de la subvenció de capital rebuda de la Generalitat el 2016 ha estat de
quinze mil euros (15.000,00€) destinada a l’adquisició de béns. L’APDCAT però, el 2016 ha fet
una inversió de dos cents un mil dos-cents vint-i-dos amb trenta-un cèntims (201.222,31 €) amb
el detall de finançament següent:
Comptes de finançament
Compte 1303 - Subvencions de capital rebudes 2016
Compte 1301 – Subvenció corrent Generalitat pendent d’aplicar

Import

15.000,00
186.222,31
201.222,31

Amb la regularització de l’immobilitzat s’ha detectat un error comptable en el finançament de la
inversió feta en l’exercici del 2013, per la qual cosa regularitzat amb un assentament directe al
deure del compte financer 1301 – Subvenció corrent de la Generalitat, per import de 38.350,90
euros.
5.1.2. Multes i sancions, i altres ingressos
D’acord amb el règim sancionador establert en la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’APDCAT, a
l’entitat li correspon l’exercici de la potestat sancionadora i la competència per aplicar el règim
d’infraccions i sancions.
En l’article 28.1 de Règim econòmic i de contractació s’estableix que per al compliment de les
seves finalitats, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades compta amb els béns i els recursos
econòmics següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Les assignacions anuals dels pressupostos de la Generalitat.
Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimoni, i llurs productes i rendes.
El producte de les sancions que imposi en l’exercici de les seves competències.
El producte de les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva activitat.
Qualsevol altre recurs econòmic que legalment se li pugui atribuir.

L’article 28.2 que establia que el producte de les sancions que l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades imposi en l’exercici de les seves competències ha d’ésser ingressat en el Tresor de
la Generalitat està derogat per la disposició derogatòria de la Llei 3/2015, d’11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).
Fins l’any 2014 doncs, l’APDCAT consignava una transferència al Tresor per l’import net del
producte de les sancions imposades en l’exercici, descomptant els ingressos pressupostaris
per l’art. 39 i les dotacions de la provisió per responsabilitats derivada dels conflictes a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les sancions.
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L’exercici 2016 l’entitat ha reconegut drets amb el detall següent:
Previsions pressupostàries
Posició Pressupostària
Inicials

Modific.

Definitives

Drets
reconeg.

Recaptat

Pendent de
cobrar

I/390.0003 - Multes i sancions

40.000,00

38704,47

78.704,47

97.954,47

78.704,47

19.250,00

Cap. 3 - Taxes, venda de béns i altres
ingressos

40.000,00

38.704,47

78.704,47

97.954,47

78.704,47

19.250,00

Procediments sancionadors 2016

Data resolució

Sanció

PS 44/2015

04/03/2016

58.000,00

PS 26/2016

14/10/2016

8.000,00

PS 5/2016

23/06/2016

1.500,00

PS 52/2015

22/04/2016

2.500,00

PS 66/2015

20/05/2016

5.000,00

PS 16/2016

16/09/2016

1.500,00

PS 10/2016

08/07/2016

16.000,00
92.500,00

Costes judicials 2016

Data resolució

Costes

Recurs 283/2013 - JCA 2 Barcelona

05/04/2016

500,00

Recurs 326/2013 - JCA 3 Barcelona

13/10/2016

1.600,00

Recurs Apel·lació 193/2014 - TSJ

18/10/2016

800,00

Recurs d’Apel·lació 346/2013 - TSJ

28/10/2016

1.000,00

Recurs d’Apel·lació 152/2014 - TSJ

18/10/2016

1.000,00

Recurs Apel·lació 407/2013 - TSJ

13/12/2016

400,00

Recurs 408/2016 - JCA 10 Barcelona

22/12/2016

150,00
5.450,00

Altres ingressos

Import

Interessos compte de sancions

4,47
4,47

5.1.3. Ingressos patrimonials
Previsions pressupostàries
Posició Pressupostària
Inicials

Modific.

Definitives

Drets
reconeg.

Recaptat

Defecte
previsió

I/520.0001

100,00

0,00

100,00

28,26

28,26

71,74

Cap. 5 – Ingressos patrimonials

100,00

0,00

100,00

28,26

28,26

71,74

En l’article 52 del pressupost d’ingressos de l’exercici 2016 s’ha produït un defecte de previsió,
es va preveure obtenir més recursos dels què s’han obtingut.
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5.2. Despeses
5.2.1. Despeses de personal
Despeses de personal
Despeses de personal

2016

Retribucions Alts càrrecs
Retribucions Personal funcionari
Retribucions Personal laboral
Productivitat
Gratificacions serveis extraordinaris
Seguretat Social
Formació Personal
Ajuts de Menjar
Fons d’Acció Social
Altres indemnitzacions

2015
91.768,92
995.731,45
548.021,57
0,00
0,00
359.228,33
770,90
0,00
0,00
0,00
1.995.521,17

90.818,86
958.800,62
540.877,30
0,00
0,00
350.078,25
1.290,00
0,00
0,00
593,75
1.942.458,78

Les despeses de personal, en conjunt, han augmentat respecte l’exercici 2015 un 2,73 % per
l’augment de l’1% de les retribucions dels treballadors públics, d’acord amb el Decret Llei
1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un ú per cent per al personal del
sector públic de la Generalitat de Catalunya, i el perfeccionament de triennis. Les despeses de
personal representen el 72% del pressupost de l’entitat.
Recuperació de la paga extraordinària del 2012
El 20 de gener de 2016, el Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 7/XI sobre la
recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics,
insta al Govern a derogar l’Acord de Govern 33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació
d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, de manera que resti sense efecte de manera
gradual, fins que es derogui definitivament.
Així mateix, s’insta a acordar el calendari de la derogació en la Mesa General de la Funció
Pública, amb la garantia que s’abonarà el que resta de la paga del 2012 entre el 2016 i el 2017
i fixa com a límit per a la liquidació íntegra el primer trimestre del 2018, com a molt tard.
El Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, estableix que el personal públic
percebrà la quantia equivalent a un 20,77% de l'import que es va deixar de percebre l’any 2012.
La paga extraordinària corresponent a l’exercici 2012 totalitza la xifra de 94.304,38 euros,
havent estat abonada la quantitat de 17.705,39 euros el 2015 i 24.041,60 euros el 2016.
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Altres despeses socials
El 2016 s’ha mantingut la prohibició de percebre cap tipus de dret d’assistència per la
concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre
òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu
sector públic., d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives.
D’acord amb els articles 31 i 32 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2015, vigent per al 2016, no s’han fet aportacions a plans de
pensions, no s’han atorgat als empleats ajuts en concepte de Fons d’acció social ni s’han
reconegut percepcions derivades dels sistemes d’ajuts per al menjar del personal.

Bestretes al personal
Durant l’exercici 2016 s’han concedit als treballadors una bestreta per un import total de 1.200
euros, que s’ha retornat dins l’exercici.
Creditors per despesa meritada – Paga extraordinària
Recull les obligacions no vençudes a final de l’exercici i derivades de despeses econòmiques
no financeres meritades en el mateix, com són les pagues extraordinàries.
El personal de l’APDCAT percep dues pagues extraordinàries a l’any, els mesos de juny i
desembre. En quan al personal funcionari l’article 25.1 b) de la LLEI 2/2015, de l'11 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 estableix “ Les pagues extraordinàries
s’han d’acreditar els mesos de juny i desembre i, d’acord amb la situació i els drets del
funcionari o funcionària, els dies 1 de juny i 1 de desembre”, per tant, a 31 de desembre de
2015, s’ha meritat una sisena part de la paga de juny per aquest personal.
L’APDCAT ha periodificat la paga extraordinària del mes de juny i té reconegut el passiu al
compte remuneracions pendents de pagament, per un import de 22.414,02 euros amb el detall
següent:

Creditors per despeses meritades

Alt càrrec
Personal funcionari
Personal Laboral

Periodes de meritació

01.12.2016 - 31.05.2017
01.12.2016 - 31.05.2017
01.07.2016 - 30.06.2017

Import

798,35
10.936,73
5.272,83
17.007,91
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5.2.2. Despesa serveis exteriors
Serveis externs
Lloguers béns immobles
Lloguers d'equips reprografia
Terrenys i béns naturals
Cons.repar. i mant. d'equips procés dades
Altres despeses de conservació
Reunions i conferències
Custòdia dipòsits i emmagatzematge
Serveis professionals, altres
Primes d'assegurances
Publicitat i propaganda
Activitats i certamens de promoció
Subministres, aigua i electricitat
Altres subministres
Material d'oficina no inventariable
Premsa, revistes i llibres
Publicacions i edictes diaris ofici
Neteja
Dietes, locomoció i trasllats
Altres comunicacions
Serveis varis
Seveis exteriors

2016
191.510,00
5.520,37
4.727,36
859,12
1.145,28
27.868,87
9.752,01
133.309,99
4.031,25
35.955,67
30.660,81
23.183,62
1.749,50
21.397,04
12.961,03
2.415,00
22.502,95
26.228,03
7.450,88
32.968,44
596.197,22

2015
252.250,29
8.234,40
2.075,66
1.560,95
1.363,71
17.622,12
4.699,13
119.279,28
7.357,66
33.273,73
19.190,41
23.989,19
0,00
10.262,37
7.057,02
2.375,00
18.911,88
34.673,25
4.749,41
31.338,84
600.264,30

Les despeses en concepte de serveis exteriors s’han mantingut pràcticament igual que l’any
2015 perquè s’ha mantingut l’activitat de foment, difusió i organització de jornades adreçades a
la prevenció del dret a la protecció de dades personals. D’entre tota l’activitat de l’APDCAT són
destacables:
La Jornada projecte “ARCADES: integració de la protecció de dades en l'entorn educatiu”
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar aquest esdeveniment internacional
per presentar els resultats del projecte ARCADES i per presentar el projecte Menors, Internet i
tecnologies: créixer i conviure en un món digital, sobre l’ús responsable d’Internet i les xarxes
socials, en el qual van participar més de tres mil alumnes de secundària de Catalunya, al llarg
de 2015.
La Jornada “Internet i els menors”
Tractar l’ús que els menors fan d’Internet i les xarxes socials, i es van exposar les actuacions
incloses al pla d’acció que té previst desenvolupar l’APDCAT en col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament, i en el qual hi han participat al projecte l’any 2016 els centres
educatius:
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-roig del Camp

e Tordera

La Jornada “El nou Reglament, un repte per a les empreses”
Lliurament del Premi Protecció de Dades en el Disseny 2016 i tractar les principals novetats
que el nou Reglament general de protecció de dades.
El Cicle de conferències sobre el nou Reglament general de protecció de dades –
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades van
organitzar un cicle de cinc conferències, per tractar sobre les principals novetats que incorpora
el nou Reglament general de protecció de dades.
El Fòrum de la Seguretat: “La seguretat de la informació en el Reglament europeu de protecció
de dades”
En col·laboració amb l’Institut d’Estudis de la Seguretat, l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades va organitzar aquesta jornada per tractar de les principals novetats que planteja el nou
Reglament sobre la seguretat de la informació

5.2.3. Despesa anticipada
L’APDCAT ha periodificat les depeses d’assegurances i d’algunes subscripcions perquè el seu
venciment correspon al 2017 i, consegüentment, s’han comptabilitzat a Despeses anticipades
amb el detall següent:

Despesa anticipada

Import anual

2016

2017

Assegurança d’accidents col·lectius

254,63

212,19

42,44

Assegurança de responsabilitat civil

1.856,43

464,11

1.392,32

Subscripció a un diari

260,00

86,67

173,33

Subscripció a un diari

295,00

98,33

196,67

Subscripció a base de dades jurídica

4.088,41

1.022,10

3.066,31

Subscripció publicació especialitzada

1.742,00

145,17

1.596,83

Subscripció publicació especialitzada

508,34

338,89

169,45

9.004,81

2.367,46

6.637,35
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6.

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

6.1. Provisions
Provisió per responsabilitats
Quan l’Autoritat té coneixement de la interposició d’un recurs a la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa en relació amb la resolució d’un procediment sancionador del qual s’ha
reconegut el dret, dota una provisió per l’import de la sanció.
En data 11 de novembre de 2016 l’empresa del PS 10/2016 ens comunica que ha presentat
recurs contenciós administratiu, contra la resolució de l’expedient. Per aquest motiu s’ha dotat
una provisió de 16.000,00 euros que és l’import de la sanció imposada.
A banda, resta pendent de resolució un altre procés a la Jurisdicció Contenciosa administrativa,
sumant a 31 de desembre de 2016 una provisió de 66.000,00 €.
Data
pagament

Data
coneixement

sanció
50.000,00 09.02.2016
16.000,00
66.000,00

recurs
07.10.2015
11.11.2016

Import sanció
2016 Provisions per
responsabilitats
PS 6/2015
PS 10/2016
Provisió per responsabilitats

Provisió per insolvències
En data 9 de desembre de 2016, ens comuniquen que l’empresa relacionada amb el PS
16/2016 s’ha declarat en concurs de creditors. Tal i com preveu la llei concursal, l’APDCAT, en
data 22 de desembre de 2016, ha comunicat el crèdit de 1.500 euros que l’Autoritat ostenta
amb l’esmentada societat, i ha dotat una provisió per insolvències en l’exercici 2016.

Import sanció

Tramesa del
pagament a
la via
executiva

Concurs de
creditors

Provisió per risc d'insolvència
PS16/2016

1.500,00 26.06.2016

Provisió per risc d'insolvència

1.500,00

22.12.2016

7. INFORMACIÓ FINANCERA

7.1. Tresoreria
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades disposa de dos comptes no vinculats a Cashpooling, dels quals un és restringit per a ingressos. També hi ha el saldo efectiu del compte
d’habilitació.
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El saldo total de tresoreria de l’Autoritat a 31 de desembre és:
31.12.2016
Comptes operatius
Principal

813.183,30

Ingressos

171.347,72

Caixa Fons maniobra

928,82
985.459,84

Les signatures autoritzades per disposar de fons dels comptes bancaris és mancomunada amb dues
signatures.

7.2. Romanent de tresoreria
Els romanents de crèdit posen de manifest la diferència entre els crèdits definitius de
pressupost de despeses i el que s’ha gastat (Obligacions reconegudes). L’import total dels
romanents de crèdit és de 967.682,91 €, dels quals l’Autoritat en considera afectats 867.500 €.
Romanent de tresoreria
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de Cobrament
(+)Del pressupost corrent
(+)Pressupostos tancats
(+)Operacions no pressupostàries
(+) Operacions comercials
(-) Saldos Dubtós cobrament
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+)Del pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats
(+)D'operacions no pressupostàries
(+)D'operacions comercials
4. (+)Partides pendents d'aplicació
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2016
985.459,84
147.894,61
705.686,24
-556.291,63
0,00
0,00
-1.500,00
165.671,54
105.946,78
-73.366,27
133.091,03
0,00
0,00
0,00
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA

967.682,91

Romanent afectat

867.500,00

Romanent no afectat

100.182,91
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7.2.1. Romanent de tresoreria afectat
Romanent afectat
Import sanció
2016 Provisions per responsabilitats
PS 6/2015

50.000,00

PS 10/2016

16.000,00

Provisió per responsabilitats

66.000,00

2016 Provisió per risc d'insolvència

Import sanció

PS16/2016

1.500,00

Provisió per risc d'insolvència

1.500,00

2016 - Pagaments pendents de la Tresoreria de la Generalitat (1)
“Reserva” de funcionament (4 mesos endarreriments x 200.000€)

800.000,00

ROMANENT AFECTAT

867.500,00

(1) Pagaments pendents de la Tresoreria de la Generalitat
La Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015,
estableix expressament en el seu article 54 que per a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades les transferències i aportacions del pressupost de la Generalitat s’han de lliurar en ferm,
per quartes parts. Aquest tipus de lliurament de les transferències respon a la necessitat de
l’Autoritat de poder actuar amb autonomia i independència.
En l’exercici 2015 i també 2016 el cobrament de la transferència s’ha anat endarrerint de tal
manera que a 31 de desembre de 2016 hi havia un saldo deutor de 686.436,24 €, que
representen el 25% de la transferència anual.
La gestió de la despesa corrent s’ha pogut assumir perquè l’entitat disposa de romanent de
tresoreria. Atenent aquestes circumstàncies de la Tresoreria de la Generalitat ens cal reservar
un saldo mínim de 600.000,00 € perquè l’APDCAT pugui assumir els endarreriments de 4-5
mesos en el lliurament de la transferència per despesa corrent.
7.3. Exercicis tancats
De l’exercici 2015 van quedar pendents de cobrar drets reconeguts per valor de 556.291,63
euros que han quedat liquidats el primer trimestre del 2016.
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Saldo pendent de
cobrar a 31.12.2015

Cobrat en data

Transferència 2015 pendent
Corrent

500.391,63

29.01.2016

PS 6/2015

50.000,00

09.02.2016

PS 29/2015

5.000,00

01.03.2016

PS 37/2015

900,00

03.03.2016

PS anys anteriors pendents

TOTAL

556.291,63

8. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
8.1. Modificacions del pressupost

Crèdits inicials

Romanents
incorporats

Augment per
transferències

Minoracions
per
transferències

Altres
modificacions
de crèdit

Crèdits definitius

ART.

10

91.243,67

0

0

0

0

91.243,67

ART.

12

1.055.908,58

0

0

0

13.567,22

1.069.475,80

ART.

13

538.692,74

0

2.243,57

-2.243,57

10.474,38

549.167,12

ART.

16

365.000,00

0

0

0

0

365.000,00

CAP.

1

2.050.844,99

0

2.243,57

-2.243,57

24.041,60

2.074.886,59

ART.

20

315.000,00

0

0

-85.098,99

0

229.901,01

ART.

21

5.000,00

0

42.400,00

0

0

47.400,00

ART.

22

350.000,00

20.100,21

98.602,84

-53.126,16

34.904,47

450.481,36

ART.

23

39.000,00

0

0

-4.000,00

800

35.800,00

ART.

24

6.000,00

0

0

0

0

6.000,00

CAP.

2

715.000,00

20.100,21

141.002,84

-142.225,15

35.704,47

769.582,37

ART.

61

0

182.000,00

0

-2.600,00

0

179.400,00

ART.

64

9.000,00

0

0

-2.000,00

0

7.000,00

ART.

65

5.000,00

0

1.100,00

-3.000,00

3.000,00

6.100,00

ART.

67

1.000,00

0

5.722,31

0

0

6.722,31

ART.

68

0

0

2.000,00

0

0

2.000,00

CAP.

6

15.000,00

182.000,00

8.822,31

-7.600,00

3.000,00

201.222,31

ART.

83

5.000,00

0

0

0

0

5.000,00

CAP.

8

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.785.844,99

202.100,21

152.068,72

-152.068,72

62.746,07

3.050.691,27

Total
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8.2. Deutors
Deutors

2016

Deutors pressupostaris – drets reconeguts
Generalitat de Catalunya
Sancions
Deutors pressupostaris

686.436,24

(a)

19.250,00

(b)

705.686,24

(a) El saldo a 31 de desembre de 2016 de 686.436,24 € correspon al deute pendent de cobrar
de la Generalitat per l’aportació corresponent al finançament de les despeses de
funcionament per a l’any 2016.
(b) Correspon a sancions del 2016, pendents de cobrament a 31 de desembre.

8.3. Creditors
Creditors

2016

Creditors a curt termini – obligacions reconegudes
Creditors pressupostaris

105.946,78

Creditors no pressupostaris

16.552,38

Administracions públiques
IRPF

110.226,96

Quotes treballadors Seguretat Social

6.311,69

Creditors a curt termini

239.037,81

Respecte el compte “ IRPF” es correspon a les retencions per rendiment del treball i les activitats
econòmiques, corresponents al quart trimestre del exercici 2016 i que s’han liquidat el gener del 2017.
El saldo del compte “Seguretat Social creditors”, corresponen a les quantitats pendents de liquidació per
les cotitzacions a la Seguretat Social del mes de desembre i quota dels treballadors, que es va liquidar el
gener de 2017.

8.4. Contractació
Al llarg del 2016 s’han fet dues contractacions no menors:
Data
formalització
contracte

Import
amb IVA

Import
sense IVA

Tipus
d'IVA

NIF
Adjudicatari

08/01/2016

39.961,57

33.026,09

21%

A08254740

01/01/2016

49.522,79

40.927,93

21%

Q5856338H

Proveïdor

CONSTRUCCIONS
INSTAL·LACIONS RIN SA
CENTRE DE
TELECOMUNICACIONS
CTTI

Descripció del contracte

Desmantellament oficines
del carrer Llacuna per
deixar-les lliures
d'instal·lacions
Encàrrec de solucions
tecnològiques
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8.5. Conciliació del resultat econòmic patrimonial amb resultat pressupostari

Resultat econòmic patrimonial
Dotació per amortitzacions
Dotació per provisions
Variació d'existències
Pèrdues procedents immobilitzat
Modificació per anul·lacions d'obligacions d'exercicis tancats
Subvencions, transferències de capital traspassades a resultats
Guanys procedents de l'immobilitzat
Modificació per anul·lacions de drets d'exercicis tancats
Excés de provisions
Variació d'obligacions pendents d'imputar a pressupost
Ajust art 12.3 Llei de Pressupostos
Altres
Resultat operacions corrents
Inversions reals
Alienació d'inversions reals
Ingressos per transferències de capital provinents d'AAPP
Resultat amb operacions reals
Reintegraments de préstecs i bestretes
Préstecs i bestretes atorgades
Ingressos per fiances i dipòsits rebuts a llarg termini
Fiances i dipòsits constituïts
Ingressos i Reintegraments per aportacions a fons patrimonial
Aportacions fetes a fons patrimonial
Altres variacions d'actius i passius financers
TOTAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST (Saldo pressupostari)

Exercici 2016
17.282,56
29.719,49
17.500,00

-20.311,76

-110.191,29
-2.843,16
327.051,93
-62.755,17
178.170,04
-201.222,31
15.000,00
-186.222,31
1.200,00
-1.200,00

9.230,29

Barcelona, 27 de juny de 2017
Signat digitalment per CPISR-1 C M. Àngels
Barbarà Fondevila
Data: 2017.06.27 12:05:03 +02'00'

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora
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