AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
BALANÇ DE SITUACIÓ
A 31 DE DESEMBRE DE 2018

NÚM. COMPTES

NOTES EN LA
MEMÒRIA

ACTIU
Actiu

2.197.237,65

Actiu no corrent
206 (2806) (2906)

211 (2811) (2911) (2991)
214-219, (2814) (2815) (2816)
(2817) (2818) (2819) (2914)
(2915) (2916) (2917) (2918)
(2919) (2999)

221 (2821) (2921)

182.555,60

I. Immobilitzat intangible

2.222,86

3. Aplicacions informàtiques

2.222,86

II. Immobilitzat material

-14.857,77

2. Construccions

-83.710,97

5. Altre immobilitzat material

68.853,20

III. Inversions Immobiliàries

195.190,51

2. Construccions

195.190,51

Actiu corrent
430.0, 431, 435, 436, 443.0
(490.0)

430.3, 443.3 (490.3) 541, 542,
544, 546, 547 (597) (598)
480, 567

2018

2.014.682,05

III. Deutors i altres comptes a cobrar

53.051,00

1. Deutors per operacions de gestió

53.051,00

V. Inversions financeres a curt termini

0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute

0,00

VI. Ajustaments per periodificació

6.788,68

VII. Efectiu i altres actius líquids

1.954.842,37

equivalents
556, 570, 571, 573, 575, 576

2. Tresoreria

1.954.842,37
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NÚM. COMPTES

NOTES EN LA
MEMÒRIA

PASSIU
Passiu

-2.197.237,65

Patrimoni net
100

2018
-1.833.774,73

I. Patrimoni aportat

-309.401,97

II. Patrimoni generat

-60.823,58

120

1. Resultats d'exercicis anteriors

129

2. Resultats de l 'exercici

81.992,55

Resultat del Balanç de Pèrdues

81.992,55

130, 131, 132

-142.816,13

IV. Altres increments patrimonials

-1.463.549,18

pendents d'imputació a resultats
14

400.3, 521, 522, 523, 524, 528,
560, 561
400.2, 51

Passiu no corrent

-143.001,00

I. Provisions a llarg termini

-143.001,00

Passiu corrent

-220.461,92

II. Deutes a curt termini

-4.569,99

4. Altres deutes

-4.569,99

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup

-2.831,83

associades a curt termini*
IV. Creditors i altres comptes a pagar

-213.060,10

400.0, 401, 405, 406, 407

1. Creditors per operacions de gestió

-81.239,38

400.1, 41, 550, 554, 559

2. Altres comptes a pagar

-14.915,84

47

3. Administracions públiques

-116.904,88
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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(EN EUROS)

NÚM. COMPTES
(640), (641)
(642), (643), (644), (645)

(62)
(675, 676)
(68)

NOTES EN LA
MEMÒRIA

DEURE

2018

8. Despeses de personal

-2.056.845,37

a) Sous, salaris i assimilats

-1.686.761,66

b) Càrregues socials

-370.083,71

11. Altres despeses de gestió ordinària

-572.102,77

a) Subministraments i serveis exteriors

-572.102,77

c) Altres

0,00

12. Amortització de l' immobilitzat

-61.897,73

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ
ORDINARIA

-2.690.845,87

(8+9+10+11+12)
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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL
A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(EN EUROS)

NÚM. COMPTES

NOTES EN LA
MEMÒRIA

HAVER
I Resultat (estalvi o desestalvi) de la

2018
-38.792,79

gestió ordinària (A+B)
13. Deteriorament de valor i resultats per al

-31.894,82

immobilitzat no financer i actius en estat de
venda
(690), (691), (692), (6938), 770,
791, 792, 799, 7938
770, 771, 772, 774, (670), (671),
(672), (674)

a) Deteriorament de valor

-93.001,00

b) Baixes i alienacions

61.106,18

14. Altres partides no ordinàries

-11.304,94

773, 778

a) Ingressos

1.122,16

(678)

b) Despeses

-12.427,10

II Resultat de les operacions no financeres

-81.992,55

(I+13+14)
IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de

-81.992,55

l' exercici (II+III)

El resultat de l’exercici ha estat negatiu en 81.992,55 €. Aquest resultat és conseqüència de l’ajust realitzat d’acord amb l’article 13.3 de la LLEI 4/2017,
del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 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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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
A 31 DE DESEMBRE DE 2018

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018
Previsions pressupostàries
Capítol Article

Posició Pressupostària

Drets liquidats
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

40.000,00

Recaptació

Definitives

Pendent de
cobrament

40.000,00

108.373,16

55.323,16

53.050,00

40.000,00

0,00

40.000,00

108.373,16

55.323,16

53.050,00

2.759.302,13

20.197,66

2.779.499,79

2.779.499,79

2.779.499,79

0,00

2.759.302,13

20.197,66

2.779.499,79

2.779.499,79

2.779.499,79

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

6.000,00

2.263,88

2.263,88

0,00

67.780,99

2.263,88

2.263,88

0,00

2.902.330,78

2.905.136,83

2.852.086,83

53.050,00

6.000,00
61.780,99
6.000,00
2.820.352,13

20.197,66
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61.780,99

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2018
Cap.
1

Article
10
12
13

2

Pos. pressupostària
D/100000100/1110/0000
D/100000200/1110/0000
D/120000100/1110/0000
D/121000100/1110/0000
D/130000100/1110/0000
D/130000200/1110/0000
D/130000300/1110/0000
D/160000100/1110/0000

16
Resultat
20
D/200000200/1110/0000
D/202000200/1110/0000
21
D/210000100/1110/0000
D/212000100/1110/0000
D/214000100/1110/0000
22
D/220000100/1110/0000
D/220000200/1110/0000
D/221000100/1110/0000
D/221008900/1110/0000
D/222000100/1110/0000
D/224000100/1110/0000
D/226000100/1110/0000
D/226000300/1110/0000
D/226000500/1110/0000
D/226000700/1110/0000
D/226001100/1110/0000
D/226003300/1110/0000
D/226008900/1110/0000
D/227000100/1110/0000
D/227001100/1110/0000
D/227001400/1110/0000
D/228000100/1110/0000
D/228000200/1110/0000

Retribucions bàsiq.
Retribucions compl.
Retribucions bàsiq.
Retribucions compl.
Retribucions bàsique
Retribucions compl.
Altres remuneracions
Seguretat Social
Al. llog.càn.terreny
Llog.equips reprogr.
Cons i rep ter, béns
Con.rep.mant.eq.proc
Al.des. con. rep. i
Mat. ord. no inventa
Prem. rev. llib. al.
Aigua i energia
Altres subministram.
Desp.post.,miss./al
Despeses d'asseguran
Exp.cert. i al.act.p
Pub. dif. camp. inst
Org. Reunions i conf
Pub. i edictes diari
Formació Personal pr
Segur. i salut lab.
Altres despeses div.
Neteja i sanejament
Cust., dipòsit i emm
Serveis de formació
Sol. tec. CTTI
Serv. inf. alt. ent.

Pres.
O
Pendent de
Pres. Inicial
Pres. Definitiu
Autoritzacions
Disponible
Reconegudes Pagat
pagar
47.683,79
47.683,79
48.946,27
-1.262,48
48.946,27
48.946,27
44.647,32
44.647,32
45.826,68
-1.179,36
45.826,68
45.826,68
410.966,80
427.166,82
424.455,68
2.711,14
424.455,68
424.455,68
657.896,02
704.103,14
706.239,67
-2.136,53
706.239,67
706.239,67
310.304,68
329.035,46
191.465,91
137.569,55
191.465,91
191.465,91
247.853,52
247.853,52
272.618,94
-24.765,42
272.618,94
272.618,94
840,73
840,73
0,00
840,73
840,73
365.000,00
365.000,00
358.271,48
6.728,52
358.271,48
326.987,26
31.284,22
2.084.352,13
2.166.330,78
2.048.665,36
117.665,42 2.048.665,36 2.017.381,14
31.284,22
209.000,00
155.000,00
151.884,12
3.115,88
139.227,11
139.227,11
6.000,00
6.000,00
4.300,00
1.700,00
4.240,95
4.240,95
4.000,00
23.000,00
18.110,90
4.889,10
17.763,53
17.078,44
685,09
2.000,00
2.000,00
1.173,58
826,42
1.173,58
1.173,58
10.000,00
13.000,00
13.011,10
-11,10
13.003,38
5.242,44
7.760,94
15.000,00
33.000,00
30.411,17
2.588,83
25.594,37
24.257,34
1.337,03
15.000,00
15.000,00
12.410,61
2.589,39
10.842,75
10.842,75
30.000,00
26.000,00
26.000,00
0,00
17.133,12
15.734,18
1.398,94
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
2.600,00
2.400,00
2.056,63
1.898,02
158,61
3.000,00
3.000,00
4.269,64
-1.269,64
4.269,64
4.269,64
20.000,00
43.000,00
42.881,00
119,00
41.753,93
39.007,30
2.746,63
40.000,00
73.000,00
71.845,94
1.154,06
71.845,94
67.208,01
4.637,93
20.000,00
20.000,00
18.788,16
1.211,84
16.555,91
16.555,91
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.965,60
1.965,60
30.000,00
6.000,00
4.364,05
1.635,95
4.080,33
4.080,33
4.000,00
4.000,00
3.730,35
269,65
2.155,36
2.155,36
30.000,00
30.000,00
28.221,03
1.778,97
28.098,94
25.515,59
2.583,35
25.000,00
28.000,00
22.559,70
5.440,30
21.572,64
18.874,17
2.698,47
20.000,00
10.000,00
8.708,90
1.291,10
8.469,32
7.857,02
612,30
6.000,00
6.000,00
7.731,90
-1.731,90
7.731,90
4.235,00
3.496,90
30.000,00
74.000,00
74.000,00
0,00
63.954,88
63.954,88
126.000,00
66.000,00
53.457,10
12.542,90
52.801,08
49.171,08
3.630,00

6

6

8
Resultat

23
24
Resultat
61
64
65
68
Resultat
83
Resultat

D/230000100/1110/0000
D/240000100/1110/0000

Diet. locom. i trasl
Despeses de publicac

D/610000100/1110/0000
D/640000100/1110/0000
D/650000100/1110/0000
D/680000100/1110/0000

Inv.ed.i al.c.propi
Inver. mob. c. propi
Inv.equips proc.dad.
Inver. immob. immate

D/831000100/1110/0000

P i b personal

45.000,00
10.000,00
715.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
8.000,00
15.000,00
6.000,00
6.000,00
2.820.352,13

49.000,00
20.000,00
715.000,00
0,00
7.700,00
7.300,00
0,00
15.000,00
6.000,00
6.000,00
2.902.330,78

46.684,80
19.773,09
668.917,14
6.664,75
7.988,77
14.653,52
2.263,88
2.263,88
2.734.499,90

2.315,20
226,91
46.082,86
0,00
1.035,25
-688,77
0,00
346,48
3.736,12
3.736,12
167.830,88

22.948,36
17.375,93
596.615,18

21.949,96
13.015,69
559.510,35

998,40
4.360,24
37.104,83

6.664,75
7.988,77

2.094,76
7.988,77

4.569,99

14.653,52
10.083,53
2.263,88
2.263,88
2.263,88
2.263,88
2.662.197,94 2.589.238,90

4.569,99

72.959,04

Liquidació del pressupost de despeses
El pressupost definitiu de despeses ha estat de 2.902.330,78 €, sobre el qual s’han reconegut obligacions per import de 2.662.197,94 € que representen
el 91,16% del pressupost definitiu.
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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
A 31 DE DESEMBRE DE 2018
c) L'estat de canvis en el patrimoni net.
d) L'estat de fluxos d'efectiu.
e) L'estat de liquidació del pressupost.

2018
1. OPERACIONS CORRENTS
1.a. Operacions corrents
Drets liquidats
Obligacions reconegudes

2.887.872,95
-2.645.280,54

Resultat operacions corrents

242.592,41

1.b. Operacions de capital i endeutament
Drets liquidats
Obligacions reconegudes
Resultat operacions de capital

15.000,00
-14.653,52
346,48

2. ACTIUS FINANCERS
Drets liquidats
Obligacions reconegudes

2.263,88
-2.263,88
0,00

3. PASSIUS FINANCERS
Drets liquidats

0,00

Obligacions reconegudes

0,00
0,00

Resultat pressupostari (1+2+3)

242.938,89

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria

0,00

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

Superàvit o dèficit de finançament de l’exercici

242.938,89
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AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2018

1. ORGANITZACIÓ DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES. LÍNIES
D’ACTUACIÓ PER AL 2018

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’estableixen per llei o per reglament.
I l’article 8, per la seva banda, n’enumera les funcions, ja sigui a l’hora de dictar les resolucions
i les instruccions i aprovar les recomanacions i els dictàmens que requereix l’exercici de les
funcions de l’APDCAT, 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 que va ser
designada pel Ple del Parlament de Catalunya, el 25 de juliol de 2012.
En data de 15 de març de 2018, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va
comparèixer davant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, en relació amb el
Projecte de llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
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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.
Correspon al Consell Assessor de Protecció de Dades:
Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de director o
directora de l’Autoritat.
Emetre un informe sobre els projectes d’instruccions de l’Autoritat que li siguin sotmesos.
Emetre un informe sobre l’avantprojecte de pressupost anual de l’Autoritat que el director o la
directora proposi.
Assessorar el director o la directora de l’Autoritat en les qüestions que se li sotmetin.
Elaborar un informe preceptiu previ a l’aprovació de la plantilla del personal de l’Autoritat.
Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la plantilla de personal
eventual de l’Autoritat.
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.
El constitueixen els membres següents:
a) El president o presidenta, que és nomenat pel Consell d'entre els seus membres, després de
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 cal 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.
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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 l’Estatut de l'APDCAT.
Durant l’any 2018 la composició del Consell Assessor ha estat la següent:
Presidenta en funcions:
Sra. Montserrat Torrent Robredo

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. Antoni Dedeu Baraldés
Sra. Ester Obach Medrano (fins el 13 de desembre de 2018)
Sra. Annabel Marcos Vilar (a partir del 13 de desembre de 2018)
• 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. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis)
• Persona experta en l’àmbit dels drets fonamentals, proposada pel Consell Interuniversitari de
Catalunya:
Sra. Clara Isabel Velasco Rico
• Persona experta en informàtica, proposada pel Consell Interuniversitari de Catalunya:
Sr. Miquel Soriano Ibáñez
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• Vocal en representació de l’Institut d’Estudis Catalans
Sr. Josep Domingo Ferrer
•
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 i
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
Olga Campmany Casas
Assessoria Jurídica
Santiago Farré Tous
Àrea d’Inspecció
Carles San José Amat
Àrea del Registre de Protecció Dades
Isabel Travesset Clavaux, fins el 20 de juliol de 2018
Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la
Informació
Ramon Martín Miralles López, fins el 15 d’abril de 2018
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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’àmbit de la formació
de l’APDCAT, en l’organització de conferències, seminaris i altres activitats de difusió i
divulgació en matèria de protecció de dades. També li correspon la gestió dels serveis generals
i la gestió dels sistemes mecanitzats de l’Autoritat, en col·laboració amb la Coordinació
d’Auditoria i Seguretat de la Informació, així com proposar la memòria anual de l’Autoritat.
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 l’assessorament en matèria jurídica, la representació i
defensa de l’Autoritat i l’elaboració d’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 elabora 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).
Arran de la plena aplicabilitat del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les
dades personals (RGPD), també s’han encarregat a aquesta Àrea altres funcions derivades de
la nova normativa, com ara l’estudi i la tramitació dels expedients d’aprovació dels codis de
conducta o en matèria de transferències internacionals.
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.
A partir de la plena aplicació de l’RGPD, aquesta Àrea ha assumit la competència d’execució
dels plans d’auditoria que abans desenvolupava la Coordinació d’Auditoria i Seguretat de la
Informació. 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.
Àrea del Registre de Protecció de Dades
A l’Àrea del Registre de Protecció de Dades (RPD) 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.
A partir del mes de maig de 2018, i d’acord amb el Reglament general de protecció de dades,
s’han suprimit els articles 18 i següents de la Directiva 95/46/CE relatius a l’obligació de
notificar els fitxers a les autoritats de control. En conseqüència, l’Àrea del Registre de Protecció
de Dades ha deixat de desenvolupar les seves funcions i ha estat suprimida, d’acord amb el
Decret 162/2018, de 17 de juliol, de modificació del Decret 48/2003, de 20 de febrer, de
l’Estatut de l’APDCAT.
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.

1.4.

Recursos humans

La plena aplicació de l’RGPD ha requerit una adaptació organitzativa de l’APDCAT, per donarhi una resposta adequada.
En aquest sentit, la plena aplicabilitat del Reglament ha comportat que els responsables dels
fitxers ja no hagin 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’APDCAT ha deixat
d’exercir les funcions que tenia assignades el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
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En data 19 de juliol de 2018, es va publicar el 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, per tal d’adequar tant les funcions del director o directora de l’entitat com
l’estructura de l’APDCAT, mitjançant la supressió de l’Àrea del Registre de Protecció de Dades.
En aquest sentit, per donar resposta a les necessitats organitzatives de l’Autoritat, s’han
tramitat cinc expedients de modificació de la relació de llocs de treball de l’Autoritat, dels quals
quatre corresponen a personal funcionari i un a personal laboral. Els expedients han produït els
efectes següents:
-

AC-NF-001/2018: s’ha amortitzat un lloc de treball de personal funcionari del grup A i se
n’ha creat un altre del grup A.

-

AC-NF-002/2018: s’ha amortitzat un lloc de treball de personal funcionari del grup A i se
n’ha dotat un altre del grup A.

-

AC-NF-003/2018: s’han amortitzat dos llocs de treball de personal funcionari, un del
grup A i un altre del grup C, i s’han creat dos llocs, un del grup A i un altre del grup C.
Així mateix, s’han modificat quatre llocs de treball del personal funcionari, dos del grup A
i dos del grup C.

-

AC-NL-004/2018: s’han modificat quatre llocs de treball de personal laboral, tres del
grup A i un del grup B.

-

AC-NF-005/2018: s’ha suprimit un lloc de treball de personal funcionari del grup A, que
estava desdotat.

Així mateix, s’han tramitat dues convocatòries de provisió temporal de lloc de treball de
personal funcionari, a través del portal de l’empleat ATRI, de conformitat amb l’Acord de
Govern, de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i
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.
La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableix que
l’aprovació de la plantilla de personal correspon a la directora de l’Autoritat, un cop el Consell
Assessor de Protecció de Dades n’elabori un informe. En aquest sentit, la plantilla de l’Autoritat,
sobre la qual el Consell Assessor de Protecció de Dades va informar favorablement en sessió
ordinària de 13 de desembre de 2016, queda configurada de la manera següent:

15

Pel que fa a la formació rebuda durant l’any 2018, el personal de l’Autoritat ha gaudit d’un total
de 1.460 hores distribuïdes, per matèries, de la manera següent:
•
•
•
•
•
•
•

485 hores en idiomes
370 hores en protecció de dades personals i transparència
330 hores en recursos humans i prevenció de riscos laborals
125 hores en formació per a formadors
60 hores en aspectes jurídics
50 hores en gestió econòmica
40 hores en altres matèries (administració electrònica, redacció jurídica...)
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Principals fonts d’ingressos

1.5.

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.

Tot seguit s’acompanya una taula amb els imports que corresponen als drets reconeguts nets
de l’exercici 2018.
Taula d’imports dels drets liquidats
Concepte
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 7
Cap. 8

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

108.373,16
2.779.499,79
0,00
15.000,00
2.263,88
2.905.136,83

Recaptat
55.323,16
2.779.499,79
0,00
15.000,00
2.263,88
2.852.086,83

Pendent
cobrar
53.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.050,00

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.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Els Comptes anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 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 (PGCPGC) aprovat per Ordre VEH/137/2017, de 29 de
juny, i en compliment de la disposició addicional tercera del Pla esmentat, que estableix la seva
aplicació a l’entitat.
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.
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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).
Són principis de la comptabilitat de l’entitat els establerts al PGCPGC: gestió continuada,
meritació, uniformitat, prudència, no compensació, importància relativa, imputació
pressupostària i desafectació dels ingressos pressupostaris.

c.

Es mostren les xifres comparatives amb l’exercici 2017. El 2018 és el primer exercici en
què s’aplica la Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya
(PGCPGC) aprovat per Ordre VEH/137/2017, per la qual cosa en la memòria s’ha inclòs un
apartat d’”Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables” en què
s’explica les principals diferències entre els criteris comptables aplicats.

d.

L’article 13.3 de la LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, 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.
En aplicació d’aquest article s’ha ajustat l’excés de transferència corrent i se l’ha tractat
com passiu. S’ha de tenir en compte però, que La LLEI 4/2017, del 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, en l'article 52 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 i per quartes parts, 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:

Compte
62106299

6400,
6402,
6403,
6405
6420

Descripció

Aplicació article
13

Serveis exteriors

572.102,77

572.102,77

Serveis exteriors

572.102,77

572.102,77

1.686.761,66

1.686.761,66

358.271,48

358.271,48

7.577,23

7.577,23

4.235,00

4.235,00

2.056.845,37

2.056.845,37

12.427,10

12.427,10

Sous i salaris

6440

Seguretat Social
Formació i perfeccionament del
personal

6449

Altres depeses socials
Despeses de personal

6799

Saldo inicial

Altres depeses i pèrdues d'altres
exercicis

No aplicació
article 13
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Altres depeses i pèrdues
d'altres exercicis

12.427,10

12.427,10

6815

Amortizació d'aplicacions

1.610,70

1.610,70

6821

Amortització d'edificis
Amortització instal·lacions
tècniques

39.328,50

39.328,50

4.550,04

4.550,04

6822
6825
6826

Amortizació de mobiliari
Amortització d'equips processos
d'informació

2.898,47

2.898,47

12.148,05

12.148,05

Amortització d'altre immobilitzat

1.361,97

1.361,97

61.897,73

61.897,73

93.001,00

93.001,00

0,00

0,00

93.001,00

93.001,00

Dotació d'amortització

6910
6940

Dotació provisió per despeses
extraordinàries
Dotació provisió per risc
d'insolvències
Provisions

6508

Transferències i subvencions

0,00

0,00

Transferències i subvencions

0,00

0,00

7730

Reintegraments exercicis
tancats

0,00

0,00

7731

Reintegrament exercici corrent

-1.122,16

-1.122,16

7503

Transferències corrents OACIF

-2.779.499,79

-2.779.499,79

7690

Interessos compte bancari
Subv. cap. traspassades al
resultat de l'exercici

0,00

0,00

7720
7770
792
795

Multes i sancions
Excés de provisió
desmantellament
Excés de provisió per
responsabilitats
Ingressos

-61.106,18
-107.251,00

-61.106,18
-107.251,00

0,00

0,00

-12.000,00
-2.960.979,13

-2.887.872,95

-12.000,00
-73.106,18

-164.705,16

-246.497,71

81.792,55

e. Els Comptes Anuals de l’APDCAT comprenen: el Balanç de situació a 31 de desembre
2018, el Compte del resultat econòmic patrimonial (Compte de Pèrdues i Guanys),
l’estat de Canvis en el patrimoni net, l’estat de Fluxos d’efectiu, l’estat de Liquidació del
pressupost i la Memòria, corresponents a l’exercici 2018.
f.

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 en data 26 de març de 2019 al Consell Assessor
amb la memòria anual, d’acord amb l’article 10 de la Llei 32/2010 de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades.
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3.

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
Baixa
2016
Baixa
2017
2018
Baixa
Totals

Immobilitzat
immaterial
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
0,00
1.224,31

604.301,54

Immobilitzat
material

Immobilitzat

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
-17.356,84
201.222,31
-260.963,42
45.438,78
15.348,23
-51.616,69
745.286,54

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
46.663,09
15.348,23
-51.616,69
1.349.588,08

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%

20

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. Des de l’exercici 2016 l’interès per als comptes bancaris és 0%.

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.
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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.
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.

ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES

Canvis del nou Pla general de Comptabilitat Pública
Les tasques que s’han realitzat en relació al canvi del nou pla general comptable són les
següents:
▪ Creació dels nous comptes de major al Pla comptable de l’entitat.
▪ Associació del compte de major amb les partides pressupostàries.
▪ Distinció del tipus d’entitat a les comptabilitzacions de creditors i deutors.
▪ Canvi en la comptabilitzacions de les retencions afectades.
▪ El nou balanç de situació i el Compte de Resultats.
▪ Canvi de descripció dels comptes de major ja existents.
▪ Generació del Compte General
▪ Estat de Canvis de Patrimoni Net
▪ Assentaments d’obertura i reclassificació
Assentaments d’obertura i reclassificació
La implementació de tots aquests canvis han suposat un esforç destacable per a les unitats
gestores que s’incrementa, a més amb la complexitat que afegeix el fet que els canvis es fan
efectius el mes de juliol de 2018. Set mesos de l’exercici 2018 s’han comptabilitzat en comptes
que desapareixen del nou Pla, i 5 mesos s’ha treballat amb comptes nous que no tenien
correspondències automàtiques. Aquest fet ha comportat que per cada compte a revisar calia
primer, traspassar el saldo al compte nou, comprovar-ne l’equivalència pressupostària, i
assenyalar per suprimir el compte anterior.
Els principals assentaments que s’han fet són:
Compte antic Pla
Alta actius i passius exigits al PGCPGC
Baixa actius i passius no regulats al PGCPGC
100 Patrimoni
101 Patrimoni rebut en adscripció
107 Patrimoni lliurat en adscripció
108 Patrimoni lliurat en cessió
103 Patrimoni rebut en cessió

Ajustar a compte Nou Pla
120 Resultats d’exercicis anteriors
120 Resultats d’exercicis anteriors
100.1 Patrimoni. Aportació de béns i drets
100.0,2,3,4 si cal
100.1 Patrimoni. Aportació de béns i drets
120 Resultats d’exercicis anteriors
120 Resultats d’exercicis anteriors
120 Resultats d’exercicis anteriors per l’amortització
acumulada
130 Subvencions, donacions i llegats... per la resta
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120 Resultats positius d’exercicis anteriors
121 Resultats negatius d’exercicis anteriors
130 i 131 Subvencions de capital (Pla antic)
Comptes immobilitzat antic Pla
Comptes d’amortització antic Pla
Diferències de valor immobilitzat
Comptes 419 Creditors extrapressupostaris

120 Resultats d’exercicis anteriors
120 Resultats d’exercicis anteriors
130 (Subv. Immob no financer), i 132 (Subv. Op fin)
Comptes immobilitzat PGCPGC
Comptes d’amortització PGCPGC
120 Resultats d’exercicis anteriors
419 Creditors extrapressupostaris PGCPGC

Comptes 400 creditors obligacions reconegudes

Comptes 401 creditors per obligacions reconegudes
d’exercicis tancats, amb les reclassificacions segons
naturalesa del creditor: grup, multigrup, associades, i també
en funció del capítol

Comptes 430 deutors per drets pendents

431 deutors per drets pendents d’exercicis tancats, amb les
reclassificacions segons naturalesa del deutor: grup,
multigrup, associades, i també en funció del capítol

408 Creditors per devolucions d’ingressos indeguts

418 Creditors per devolucions d’ingressos indeguts

409 Creditors per operacions pendents d’imputar a
pressupost

413.1 Creditors per operacions meritades pendents
d’imputar a pressupost

411 Creditors per periodificació de despeses
pressupostàries

413.2 Creditors per operacions meritades per periodificació
de despeses pressupostàries

47 Administracions públiques

47 Administracions públiques PGCPGC (revisar diferents
conceptes com l’IRPF)
Reclassificar en funció tipus d’anul·lació segons PGCPGC

Comptes 433, 434, 437, 438
Comptes grup 0

No són oligatoris en el PGCPGC. S’ha obtat per no utilitzarlos i, per tant, cal anul·lar els saldos del 2017.

Comptes antics grup 9, si n’hi ha

Cal anul·lar-los; el grup 9 té un altre aplicació en el
PGCPGC relacionat amb els ingressos imputats al patrimoni
net

Elements patrimonials
La ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat
pública de la Generalitat (PGCPGC), en les seves disposicions transitòries primera i segona,
estableix entre d’altres els següents preceptes:
“Una vegada realitzat l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici en què s’apliqui
per primera vegada el PGCPGC, amb utilització dels mateixos comptes que en l’assentament
de tancament de l’exercici anterior, s’ha d’ajustar aquest assentament d’obertura amb la finalitat
que a la data esmentada quedin registrats tots els actius i passius el reconeixement dels quals
exigeixi el PGCPGC i es donin de baixa tots els actius i passius, el reconeixement dels quals no
estigui regulat per aquest Pla”.
S’han fet les reclassificacions dels elements patrimonials, d’acord amb les definicions i criteris
comptables establerts pel PGCPGC.
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Tractament comptable dels comptes 400 i 430 en el PGCP
S’estableix la diferenciació per als creditors que són entitats del grup, multigrup o associada:
▪
▪
▪

Entitats del Grup el compte associat del creditor és 400230001
o Universitats públiques compte associat del creditor és 400230011
Entitats del Multigrup compte associat del creditor és 400240001
Entitats Associades compte associat del creditor és 400250001

Per als creditors que no són entitats del grup, multigrup o associades, el compte associat del
mestre de creditors és 40000000 i la comptabilització de la despesa es fa al compte 40000000
excepte per als documents del capítol 3, 6, 8 i 9:
▪
▪

Capítols 3, 6 i 9 la despesa es comptabilitza en el compte 40030000 (Altres deutes).
Capítol 8, la despesa es comptabilitza en el compte 40010000 (Altres comptes a
pagar).

Per als deutors que són entitats del grup, multigrup o associada la derivació és directa des de
el mestre de deutors en el que s’ha de canviar el compte associat al deutor amb els criteris
següents:
▪
▪
▪

Entitats del Grup el compte associat del creditor és 430230001
o Universitats públiques associat al creditor és 430230011
Entitats del Multigrup compte associat del creditor és 430240001
Entitats Associades compte associat del creditor és 430250001

Per als deutors que no són entitats del grup, multigrup o associades, el compte associat del
mestre de creditors ha de ser 43000000 i la comptabilització dels ingressos es fa al compte
43000000 excepte per als documents del capítol 1 a 4:
▪
▪
▪

Capítols 1,2,3 i 4, en què els contrets simultanis (doc. CS) es comptabilitzen en el
compte 43002000
Capítols 5, 6, 7 i 8 els ingressos es comptabilitzen en el compte 43030000.
Capítol 9 els ingressos es comptabilitzen en el compte 43010000.

Novetats tasques tancament comptabilitat 2018
A tancament, el saldo del compte 413 Creditors per operacions meritades, s’hi ha de
diferenciar:
413.1 Creditors per operacions meritades pendents d’imputar a pressupost.
413.2 Creditors per operacions meritades per periodificació de despeses ;
Cal computar tant despeses suportades en factures com d’altra naturalesa: subvencions, ajuts,
dietes, multes, impostos, cotitzacions socials diferides i altres.
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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 es va iniciar la catalogació dels béns que estan en ús per a valorar-los i
enregistrar-los correctament. El registre complet de l’inventari de l’Autoritat va finalitzar el mes
de juny de 2016 i en aquell exercici es va fer una regularització de l’immobilitzat de l’Autoritat.
L’immobilitzat en data 31 DE DESEMBRE DE 2018 presenta la composició següent:
Immobilitzat

Saldo a 31/12/2017 Adquisicions/Activat

Immobilitzat intangible
Immobilitzat material

Amortització
exercici

Totals

3.833,56

264,99

-1.610,70

2.487,85

225.006,55

15.348,23

-60.287,03

180.067,75

228.840,11

15.613,22

-61.897,73

182.555,60

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 473.720,47 euros.
Detall dels béns materials activats en l’exercici:
Immobilitzat

Activat

Mobles

7.624,45

Equips de procés de dades

7.723,78
15.348,23

L’any 2018 s’han donat de baixa 24 equips de procés de dades i 4 impressores que estaven
totalment amortitzats.
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 602.078,68
euros.
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5. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
5.1. Ingressos
5.1.1. Transferències i subvencions rebudes
Posició Pressupostària

Previsions pressupostàries
Inicials

Dept.
I/410.0008
Governació RI
Cap. 4 -Transferències
corrents
Dept.
I/710.0008
Governació RI
Cap. 7 -Transferències de
capital
Resultat

Drets
reconeguts

Recaptat

Pendent de
cobrar

Modific.

Definitives

2.759.302,13

20.197,66

2.779.499,79

2.779.499,79

2.779.499,79

0,00

2.759.302,13

20.197,66

2.779.499,79

2.779.499,79

2.779.499,79

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00
15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

2.774.302,13

20.197,66

2.794.499,79

2.794.499,79

2.794.499,79

0,00

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 2018, per transferències corrents s’han reconegut drets per 2.759.302,13 €, la
totalitat dels quals s’ha recaptat en data 31 de desembre de 2018.
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 2018, d’acord amb la resolució del secretari general del departament de
Governació i Relacions Institucionals, de 29 de gener de 2018.
L’import de la totalitat de la subvenció de capital rebuda de la Generalitat el 2018 ha estat de
quinze mil euros (15.000,00€) destinada a l’adquisició de béns.
L’APDCAT però, el 2018 ha fet una inversió de euros amb el detall de finançament següent:

Comptes de finançament
Compte 1303 - Subvencions de capital rebudes 2018
Compte 1301 – Subvenció corrent Generalitat pendent d’aplicar

Import

15.000,00
348,23
15.348,23
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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) Les assignacions anuals dels pressupostos de la Generalitat.
b) Els béns i els drets que constitueixen el seu patrimoni, i llurs productes i rendes.
c) El producte de les sancions que imposi en l’exercici de les seves competències.
d) El producte de les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva activitat.
e) 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).
L’exercici 2018 l’entitat ha reconegut drets amb el detall següent:
Procediments sancionadors 2018

Data resolució

Sanció

PS 29/2017

15.01.2018

4.800,00

PS 28/2017

25.01.2018

27.000,00

PS 31/2017

26.01.2018

6.000,00

PS 33/2017

26.01.2018

4.000,00

PS 41/2017

26.04.2018

20.000,00

PS 56/2017

20.06.2018

40.001,00

PS 25/2018

22.01.2018

2.400,00
104.201,00

Costes judicials 2018

Data resolució

Costes

Recurs Apel·lació 130/2016 FCC Aqualia

05.02.2018

600,00

Recurs Apel·lació 348/2014 Aj. Lleida

05.02.2018

800,00

Recurs Ordinari 282/2013 JCA3 Aj. Lleida

19.03.2018

1.600,00

Recurs Proc Abreujat 119-2018-V, JCA 3 BCN

17.10.2018

50,00
3.050,00

Altres ingressos

Import

Reintegrament taxa DOGC

109,48

Reintegrament UE, congrés Itàlia

1012,68
1.122,16
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5.1.3. Ingressos patrimonials
Previsions pressupostàries

Drets
reconeg.

Posició Pressupostària
Inicials
I/520.0001
Cap. 5 – Ingressos patrimonials

Modific.

Definitives

Recaptat

Defecte
previsió

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

En l’article 52 del pressupost d’ingressos de l’exercici 2018 s’ha produït un defecte de previsió,
es va preveure obtenir més recursos dels què s’han obtingut. Des de l’exercici 2016 l’interès
per als comptes bancaris és 0%, però la pròrroga pressupostària des del 2017 no ha permès
regularitzar aquesta previsió.

5.2. Despeses
5.2.1. Despeses de personal
Despeses de personal
Retribucions Alts càrrecs
Retribucions Personal funcionari
Retribucions Personal laboral

2018
94.806,32
1.129.171,01
462.784,33

Productivitat
Gratificacions serveis extraordinaris
Seguretat Social

358.271,48

Formació Personal

7.577,23

Ajuts de Menjar

4.235,00

Fons d’Acció Social
Altres indemnitzacions
2.056.845,37

Les despeses de personal, en conjunt, han augmentat respecte l’exercici 2017 degut a:
▪
▪
▪
▪
▪

l’increment de retribucions de l'1% de l'any 2017, d’acord amb la LLEI 4/2017, del 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
l’increment de retribucions de l'1,95% de l'any 2018, d’acord amb el Decret llei 5/2018,
de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la
prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic,
la regularització de la Seguretat Social amb l’ajustament a les bases de cotització del
personal de l'APDCAT,
la Sentència TSJC personal laboral anul·lant modificació salarial, i
les diferències de nivells consolidats i places ocupades. Les despeses de personal
representen el 77,26% de la despesa de l’entitat el 2018.
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Recuperació de la paga extraordinària del 2012
El 20 de gener de 2017, 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.
L’acord GOV/40/2017, de 4 d’abril, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, preveu que en l’exercici 2018 s’abonarà la quantitat restant per a saldar-la. La paga
extraordinària corresponent a l’exercici 2012 s’ha abonat en les anualitats següents: 17.705,39
euros el 2015, 24.041,60 euros el 2016, 32.118,43 el 2017, i 20.197,66 el 2018.
Altres despeses socials
El 2018 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 24 de la LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2017, 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.
En col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i altres entitats s’han
prestat serveis de formació.

Bestretes al personal
Durant l’exercici 2018 s’ha concedit una bestreta per un import total de 2.263,88 euros, que
s’han 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.
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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 26.4 b) de la LLEI 4/2017, del 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 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 14.576,30 euros amb el detall
següent:
Creditors per despeses
meritades

Periodes de meritació

Alt càrrec

01.12.2018 - 31.05.2019

843,60

Personal funcionari

01.12.2018 - 31.05.2019

10.581,68

Personal Laboral

01.12.2018 - 31.05.2019

Import

3.151,02
14.576,30

5.2.2. Despesa serveis exteriors
Serveis externs
Lloguers construccions
Lloguers d'equips reprografia
Reparació i conservació béns maetrials
Altres despeses de conservació
Reparació i conserv. equips procés de dades
Primes d'assegurances
Campanyes de promoció i foment, exposicions
Campanyes institucionals i de comunicació
Subministres d'aigua, gas, electricitat
Material no inventariable
Despeses de publicacions
Premsa, llibres i a. Publicacions
Neteja
Dietes, locomoció i trasllats
Despeses postals
Serveis varis
Custòdia, emmagatzematge
Informàtica i CTTI
Prevenció i salut laboral
Seveis exteriors

2018
139.227,11
4.240,95
17.763,53
13.003,38
1.173,58
3.177,28
58.308,59
71.140,94
17.133,12
13.446,07
17.475,93
14.479,20
20.612,94
23.382,69
2.056,63
28.100,19
8.469,32
116.755,96
2.155,36
572.102,77

Les despeses en concepte de serveis exteriors han minvat en 10.000 euros en relació amb
l’any 2017, principalment per les mesures d’estalvi energètic amb la instal·lació de tecnologia
led. 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:
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Pla de Formació APDCAT 2018-2020
El Pla de formació per al període 2018-2020 té per objectiu donar resposta a les necessitats
formatives, dins del marc competencial de l’Autoritat, especialment tenint en compte la plena
aplicació del Reglament general de protecció de dades a partir del 25 de maig de 2018.
Entre les diferents actuacions del pla, destaquen la col·laboració entre l’APDCAT i l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) per tal de formar els comandaments de les
administracions catalanes i del seu sector públic.
Jornada: L’aplicació efectiva del Reglament europeu de protecció de dades, 26 de gener
Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Protecció de Dades, l’APDCAT va organitzar
una jornada per ajudar les institucions, entitats i organitzacions en el procés d’aplicació efectiva
del Reglament general de protecció de dades europeu. L’objectiu va ser facilitar-los els mitjans
necessaris per poder aplicar aquesta normativa.
Jornada: La revolució del blockchain: una eina eficaç per al compliment del Reglament
europeu de protecció de dades?, 28 de febrer
L’APDCAT va organitzar aquesta jornada en el marc del Mobile World Congress i amb el suport
de Mobile World Capital Barcelona (MWCB), per analitzar els nous requeriments en matèria de
seguretat i de responsabilitat proactiva derivats de l’RGPD i en quina mesura el blockchain pot
contribuir a complir aquestes obligacions.
Segona edició de la jornada: L’aplicació efectiva del Reglament europeu de protecció de
dades, 16 de març
L’objectiu era facilitar, a totes les entitats dins de l’àmbit d’actuació de l’Autoritat, els mitjans
necessaris perquè poguessin aplicar la normativa europea de protecció de dades a les seves
organitzacions.
Jornada sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades per
als directius del sector públic,17 d’abril
A la sessió formativa sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de
dades, M. Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i Agustí
Colomines, director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, van presentar el Pla de
formació en matèria de protecció de dades.
Al llarg de l’acte, es va tractar sobre la reforma del dret a la protecció de dades a Europa, els
principis del tractament de dades, els fonaments de legitimació, les obligacions del responsable
i de l’encarregat del tractament i, finalment, els drets de les persones interessades.
Els destinataris de la formació van ser els directius de les administracions catalanes i del seu
sector públic.
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Sessió informativa sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de
dades per als directors de serveis dels departaments de la Generalitat, 19 d’abril
En el marc de les reunions CIAP, l’Autoritat Catalana de Protecció de dades va impartir una
sessió informativa breu, organitzada amb l’objectiu d’informar de les principals novetats del
Reglament europeu i la seva repercussió en l’àmbit de les administracions públiques. La sessió
estava adreçada als directors de serveis dels departaments de la Generalitat que intervenen
periòdicament en aquestes reunions.
Jornada sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades i
sessió amb equips de treball, 19 d’abril
L’APDCAT i l’EAPC va organitzar aquesta jornada de quatre hores lectives amb tallers pràctics,
sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades, adreçada als
comandaments intermedis de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de
l'Administració local.
Jornada sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades i
sessió amb equips de treball a Girona, 23 d’abril
Aquest cop a Girona, i amb voluntat de difondre les novetats del Reglament arreu de
Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Escola d’Administració Pública
Catalunya van organitzar una segona jornada de quatre hores lectives amb tallers pràctics,
sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de dades, adreçada als
comandaments intermedis de l'Administració de la Generalitat de Girona, del seu sector públic i
de l'Administració local.
Primer curs massiu en línia i obert de l’EAPC sobre transparència i protecció de dades,
del 14 de maig al 4 de juny
El primer curs massiu en línia i obert (MOOC, per les seves sigles en anglès Massive Open
Online Courses), organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el va impartir
l’APDCAT. Un MOOC és un curs de formació a distància totalment gratuït que utilitza recursos
educatius oberts, és a dir, de domini i accés públic, i s’adreça a un gran nombre de
participants.
Jornada i taller sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de
dades a Lleida, adreçada a l’Administració de la Generalitat,19 de juny
Seguint amb la pauta iniciada a Barcelona i Girona, i amb voluntat d’arribar a tot el territori
català, l’APDCAT i la Delegació de l'EAPC a Lleida van organitzar una tercera jornada de tres
hores lectives a Lleida, sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de
dades, adreçada als comandaments intermedis responsables i assimilats de l'Administració de
la Generalitat i del seu sector públic.

33

Jornada i taller sobre les principals novetats del Reglament europeu de protecció de
dades a Lleida, adreçada a l’Administració local de Lleida, 21 de juny
La Delegació de l'EAPC a Lleida i l’APDCAT van organitzar una quarta jornada, aquest cop
adreçada a l’Administració local de Lleida, sobre les principals novetats del Reglament europeu
de protecció de dades.
Jornada sobre el Reglament europeu de protecció de dades, de compliment obligat a
partir del 25 de maig, 24 de maig
En un acte organitzat amb la representació de la Comissió Europea a Barcelona, a l’Aula
Europa, la seu de les institucions europees a Barcelona, l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades va donar a conèixer les implicacions del nou Reglament europeu de protecció de dades.
Jornada: Aplicació del Reglament europeu de protecció de dades, primers passos, 14 de
juny
El supervisor adjunt Europeu de Protecció de Dades (EDPS), Wojciech Wiewiórowski, va fer la
conferència principal de la jornada que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar
al Palau de la Generalitat, per continuar treballant i impulsant l’aplicació efectiva del Reglament
general de protecció de dades.
L’objectiu de l’acte era continuar amb la divulgació efectiva dels punts clau del Reglament i
ampliar-ne l’anàlisi, amb els nous criteris que van desenvolupant les institucions europees.
Jornada sobre els efectes de la nova regulació de protecció de dades a les escoles, 18
d’octubre
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar aquesta jornada amb l’objectiu
d’incidir en els efectes de l’RGPD a les escoles.
Jornada: Balanç dels sis mesos d'aplicació de l'RGPD, 23 de novembre
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va organitzar una jornada per fer balanç dels
avenços en el compliment del Reglament general de protecció de dades.
Projecte: Internet, menors i tecnologies: créixer i conviure en un món digital, gener –
desembre
Amb aquest projecte, l’APDCAT ha convidat els menors i als centres educatius a reflexionar al
voltant de l’ús responsable de les tecnologies. La iniciativa va començar l’any 2015, va
continuar amb una segona edició l’any 2016, amb una tercera l’any 2017 i la quarta el 2018.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa de l’Autoritat és conscienciar els menors i el seu entorn
sobre la gestió responsable de les dades personals, quan utilitzen les tecnologies i Internet.

34

Escoles que han participat al projecte l’any 2018:
-

Institut Baix Montseny, Sant Celoni
IE PI del Burgar, Reus
Col·legi Sant Josep, Reus
Institut Narcís Oller, Valls
Institut Menéndez y Pelayo, Barcelona
Escola Santa María del Mar, Salou
Institut Ventura Gasol, Badalona
Escola Sant Josep, Reus
Escola Casa Nostra, Banyoles

Youth Mobile Festival Barcelona (YoMo 2018), del 27 de febrer al 2 de març
Al si del Mobile World Congress 2018, es va organitzar la segona edició del Youth Mobile
Festival Barcelona (YoMo Barcelona), en el qual l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va
ser present.
YoMo Barcelona es va crear amb l’objectiu d’inspirar els joves a continuar la seva educació i
les seves carreres en ciències, tecnologia, enginyeria, art / disseny i matemàtiques (STEAM). El
festival, presentat com l’aparador de la ciència i la tecnologia en l’àmbit internacional, estava
adreçat als estudiants que van visitar l’espai amb les seves escoles.
Tallers sobre habilitats amb els dispositius mòbils, setembre – desembre
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va desenvolupar un nou taller, que imparteix
directament als alumnes de 1r i 2n d’ESO i dels cicles formatius de grau mitjà de Formació
Professional dels centres educatius catalans. L’objectiu és que els joves facin servir els mòbils i
les tauletes de la forma més eficaç possible, però també de la manera més segura i intel·ligent.
Escoles que han participat en aquesta iniciativa l’any 2018:
-

Institut La Ferreria, Montcada
Institut Matadepera, Matadepera
Institut Infanta Isabel d'Aragó, Barcelona
Col·legi La Salle, Santa Coloma de Farnés

Ciutat dels Somnis (antic Festival de la Infància), del 27 al 30 desembre
Amb un espai amb diverses activitats, dividides per rangs d’edat, l’APDCAT va participar al
parc tecnològic de la Ciutat dels Somnis amb l’objectiu d’ajudar els nens i les nenes a navegar
per internet, tenint cura de les seves dades personals.
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5.2.3. Despesa anticipada
L’APDCAT ha periodificat les depeses d’assegurances i d’algunes subscripcions perquè el seu
venciment correspon al 2018 i, consegüentment, s’han comptabilitzat a Despeses anticipades
amb el detall següent:
Assegurances

Vigència

2018

2019

Pòlissa responsabilitat civil

21.09.2018 - 21.09.2019

Import
1.893,56

mensual
157,80

473,39

1.420,17

Pòlissa multirisc oficines

01.01.2019 - 01.01.2020

1.092,35

91,03

0,00

1.092,35

Pòlissa d'accidents

01.03.2018 - 01.03.2019

254,63

21,22

212,19

42,44

Assegurances, despesa avançada

2.554,96

Subscripcions

Vigència

Import

Augure Spain SL

01.03.2018 - 28.02.2019

Privacy Laws & Business

01.01.2019 - 31.12.2019

626,44

52,20

0,00

626,44

Bases dades Aranzadi Instituciones

01.10.2018 - 31.09.2019

4.202,50

350,21

1.050,63

3.151,88

Revista Nuevas Tecnologias

01.04.2018 - 31.03.2019

525,00

43,75

393,75

131,25

1944,95

mensual
162,08

2018

2019

1.620,79

324,16

Subscripcions, despesa avançada

6.

4.233,72

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, dota una provisió per l’import previst de reclamació o sanció.
En l’exercici 2018 s’han interposat quatre recursos a la Jurisdicció contenciosa que han
suposat la dotació d’una provisió per responsabilitats de 93.001 €.
A banda, resta pendent de resolució un altre procés a la Jurisdicció Contenciosa administrativa,
sumant a 31 DE DESEMBRE DE 2018 una provisió de 143.001,00 €.

Provisions per responsabilitats

Import sanció

Data
coneixement
recurs

PS 6/2015

50.000,00

07.10.2015

PS 28/2017

27.000,00

06.03.2018

PS 31/2017

6.000,00

21.03.2018

PS 56/2017
PS 41/2017

40.001,00

25.07.2018

20.000,00
143.001,00 €

03.08.2018

Provisió per responsabilitats
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Provisió per insolvències
El mes de desembre de 2017 ens comuniquen que l’empresa relacionada amb el PS 22/2017
es troba immersa en un procés de liquidació. Tal i com preveu la llei concursal, l’APDCAT, en
data 19 de gener de 2018, va comunicar el crèdit de 8.000 euros que l’Autoritat ostenta amb
l’esmentada societat, i va dotar una provisió per insolvències en l’exercici 2017 que es manté.
Data
comunicació
recurs

Provisió per risc d'insolvència

Import
sanció

PS 22/2017

8.000,00 24.04.2017

PS16/2016

1.500,00

Provisió per risc d'insolvència

9.500,00

Tramesa del
pagament a
la via
executiva

Concurs de
creditors

19.01.2018
26.06.2016 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 disposa d’un petit saldo en efectiu
del compte d’habilitació.
El saldo total de tresoreria de l’Autoritat a 31 de desembre és:
Comptes operatius
Principal
Ingressos
Caixa Fons maniobra

1.671.701,04
282.794,31
347,02
1.954.842,37

La signatura autoritzada 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 del pressupost de
despeses i el que s’ha gastat (Obligacions reconegudes). L’import total del romanent de crèdit no afectat
és de 1.787.430,45 €.
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ROMANENT DE TRESORERIA EXERCICI 2018

1. Fons líquids de tresoreria
VII. Efectiu i altres actius líquids
5713-Caixa

2. Drets pendents de cobrament
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Deutors per operacions de gestió
4300- Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent
4310- Deutors per drets reconeguts ròssecs. Pressupostos d'ingressos tancats

Import

1.954.842,37
1.954.842,37
1.954.842,37

62.550,00
62.550,00
62.550,00
53.050,00
9.500,00

2. Empreses del grup i associades

0,00

3. Deutors diversos
4. Personal
5440-Crèdits a curt termini al personal
5. Actius per impost corrent
4709-Hisenda Pública, deutora per altres conceptes
6. Altres crèdits amb Administracions públiques
7. Acionistes per desenborsaments exigits

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

V. Inversions financeres a curt termini
5. Altres actius financers

3. Obligacions pendents de pagament

0,00

220.461,92

III. Deutes a curt termini

0,00

5. Altres passius financers
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Creditors, proveïdors
4000- Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent
2. Proveïdors, empreses del grup i associades
4023 i 40025 - Deutes amb entitats del grup i associades
3. Altres deutes
4003 - Altres deutes
4. Creditors diversos
4130-Creditors per operacions meritades pendents de pagament
4190-Altres creditors no pressupostaris
5. Personal
4650-Remuneracions pendents de pagament
6. Passius per impost corrent
7. Altres deutes amb les Administracions Públiques (no inclou el compte 4758Hisenda Pública, creditora per subvencions a reintegrar)
4751- Hisenda Pública, creditora per retencions practicades
4760- Seguretat Social. Organismes de previsió social, creditors

0,00
81.239,38
81.239,38
2.831,83
2.831,83
4.569,99
4.569,99
14.915,84
14.576,30
339,54
0,00
0,00
0,00
116.904,88
110.717,00
6.187,88

4. Partides pendents d'aplicació
5550-Pagaments pendents d'aplicació
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

0,00
0,00
1.796.930,45
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II. Excés de finançament afectat
III. Saldo de dubtós cobrament
Deteriorament de valor de crèdits comercials

9.500,00
9.500,00

4900-Deteriorament de valor de crèdits per operacions de gestió

9.500,00

4935-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb altres parts vinculades
4933-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses del grup
4934-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses associades
IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I-II-III)

1.787.430,45

7.3. Exercicis tancats
De l’exercici 2017 van quedar pendents de cobrar drets reconeguts amb fraccionament per
valor de 4.069,36 euros que han quedat liquidats en data 18 d’abril de 2018.

8. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
8.1. Modificacions del pressupost

Crèdits inicials

Romanents
incorporats

Augment per
transferències

Minoracions per
transferències

Altres mod.
crèdit

Crèdits definitius

ART.
ART.
ART.
ART.
CAP.

10
12
13
16
1

92.331,11
1.068.862,82
558.158,20
365.000,00
2.084.352,13

0,00
47.657,78
14.123,21
0,00
61.780,99

0,00
62.407,14
48.642,02
0,00
111.049,16

0,00
-62.407,14
-48.642,02
0,00
-111.049,16

0,00
14.749,36
5.448,30
0,00
20.197,66

92.331,11
1.131.269,96
577.729,71
365.000,00
2.166.330,78

ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
CAP.

20
21
22
23
24
2

215.000,00
16.000,00
429.000,00
45.000,00
10.000,00
715.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
22.000,00
121.000,00
4.000,00
10.000,00
157.000,00

-54.000,00
0,00
-103.000,00
0,00
0,00
-157.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

161.000,00
38.000,00
447.000,00
49.000,00
20.000,00
715.000,00

ART. 48
CAP. 4

0,00
0,00

0,00
0,00

9.000,00
9.000,00

-9.000,00
-9.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

61
64
65
68
6

1.000,00
2.000,00
4.000,00
8.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.700,00
3.300,00
0,00
9.000,00

-1.000,00
0,00
0,00
-8.000,00
-9.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
7.700,00
7.300,00
0,00
15.000,00

ART. 83
CAP. 8

6.000,00
6.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.000,00
6.000,00

2.820.352,13

61.780,99

286.049,16

-286.049,16

20.197,66

2.902.330,78

ART.
ART.
ART.
ART.
CAP.

Total
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8.2. Deutors
Deutors
Deutors pressupostaris – drets reconeguts
Generalitat de Catalunya
Sancions
Deutors pressupostaris

2018
0,00
53.051,00
53.051,00

Aquest deutor correspon a un procediment sancionador del 2017 pendents de cobrament a
31 de desembre.

8.3. Creditors
Creditors a curt termini
Creditors obligacions exercici corrent
Creditors operacions meritades pendents pag.
Creditors extrapressupostaris
Administracions públiques
IRPF
Quotes obreres Seg. Social
Creditors a curt termini

2018
81.239,38
14.576,30
339,54
110.717,00
6.187,88
213.060,10

Respecte el compte “ IRPF” es correspon a les retencions per rendiment del treball i les activitats
econòmiques, corresponents al quart trimestre del exercici 2018 i que s’han liquidat el gener del 2019.
El saldo del compte “Seguretat Social creditors”, correspon a les quotes de la Seguretat Social dels
treballadors de desembre de 2018 pendents de liquidació. S’han liquidat el gener de 2018.

8.4. Contractació
Contracte lloguer privat
Creditor
Nom
B61278925
Nova-Exinver SL

Import total
Moneda
139.227,11 EUR
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Contractes no menors (Derivats d'acord marc i Mitjà propi)
Creditor
Nom
Q5856338H CTRE.TELECOM.I TECNOLOG.DE LA INF.
B66015181
VITAMINE COMMUNICATIONS SL
A08259541
SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SA
B82591470
HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S
A60741501
CORPORACION TRAVEL PARTNERS, SA

Contractes menors >3.000,00 €
Creditor
Nom
B61519344
AIRUN SERVEIS CULTURALS, SL
A81948077
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
B61284535
CONFORT TERMICO COTERM, SL
A28122125
CANON ESPAÑA, S.A.
B66350547
ACKCENT CYBERSECURITY, SL
B65829335
IDENTIDAD DIGITAL EN XARXA SL
B64991862
PUNTA ALTA COMUNICACION SL
B25301631
SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA,S.L.
B61125712
COM 2002, SL
B60329836
DISTRIB.D'INFORM.SIST.AUXILIARS,SL.
J65139941
TAPICERIAS LOPEZ
B61183067
TRADUCC.I TRAT.DOCUMENTAC.,SL.
B58125873
TEMO 2, S.L.
B63747380
ELAB STUDIO, SL
B82832155
LOGICALIS SPAIN,S.L.U.
B65932725
UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL
B66962358
UNIUNFANDOS SL
37066830F
LLEVADOT ROIG RAMON MA
G58883588 ASSOCIACIÓ ARAPDIS
A59367458
ID GRUP, SA
A81962201
EDITORIAL ARANZADI,S.A.
38497925L
COLL GARROS JOSEFA
A25027145
SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.
B61879938
CAPLLETRA, S.L
A28141935
MAPFRE ESPAÑA COMP. SEG.Y REASEG.SA
B64951668
BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP
B64755697
FACTORIA GRÀFICA
B66375197
SYSAD IT SERVICES SL

Import total
64.444,71
49.258,81
26.142,63
20.213,28
17.924,19
177.983,62

Moneda
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Import total
17.312,08
15.791,98
14.358,15
12.215,47
12.087,90
11.669,25
9.851,88
9.438,00
9.282,60
7.837,41
7.653,25
6.814,38
6.689,68
6.624,75
6.249,69
5.989,50
5.505,50
5.445,00
4.987,62
4.791,60
4.727,50
4.566,10
4.501,95
4.492,84
4.000,03
3.630,00
3.158,10
3.074,61
212.746,82

Moneda
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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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 13.3 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 2018
-81.992,55
61.897,73
93.001,00

-61.106,18
-998,94
-12.000,00
246.697,71
327.491,32
-15.348,23
15.000,00
-348,23
2.263,88
-4.475,53

242.938,89

Els comptes anuals de l’APDCAT de l’exercici 2018 es formulen en la data de la signatura
electrònica. Aquests comptes tenen caràcter provisional, d’acord amb les instruccions donades
en la reunió del passat dia 21 de març de 2019, per l’Interventor delegat d’anàlisi i estudi de la
comptabilitat nacional i estabilitat pressupostària de la Intervenció adjunta per a la comptabilitat,
i atesos els canvis de formulació dels comptes anuals amb el nou Pla de comptabilitat pública.
D’acord amb l’article 81 del DL 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, els comptes aprovats amb l’informe d’auditoria i
l’edició del compte general es trametran abans del 30 de juny de 2019.

Olga Campmany i Casas
Secretària general

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora
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