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    CNS 11/2017 
 

 
Dictamen en relació amb la consulta plantejada sobre un conveni 
interdepartamental. 
   
 
Antecedents 
 
Es consulta el parer de l’Autoritat respecte l’adequació a la normativa de protecció de 
dades d’un conveni interdepartamental, per donar compliment a l’art. 6 de la Llei 
10/2014, i d’encàrrec del tractament del fitxer de dades de caràcter personal del 
Registre de participació en consultes populars no referendàries.   
 
(...) 
 
Analitzada la petició, la documentació que l’acompanya, i la normativa vigent aplicable, 
i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica emeto el dictamen següent: 
 
 
Fonaments jurídics 
 

I 
 
              (...) 
 

II 
 

Tal com indica la clàusula primera, el Conveni que és objecte de consulta té per 
objecte “concretar la gestió relativa al tractament, elaboració i actualització periòdica de 
les dades del Registre de participació en consultes populars no referendàries, previst a 
l’article 6 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana i habilitar, per compte del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, responsable del 
referit registre, al Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, per tal que 
aquest sigui l’encarregat del tractament de les dades necessàries per a realitzar les 
tasques descrites en el conveni d’encàrrec del tractament”. 
 
L’article 6.1 de la Llei 10/2014 crea el Registre de participació en consultes populars no 
referendàries, adscrit al departament competent en matèria de consultes populars i 
participació ciutadana, que inclou totes les persones que poden ésser cridades a 
participar en una consulta, d’acord amb la llei.  
 
El Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge és el 
departament competent en matèria de consultes populars, de conformitat amb el 
Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament, i el responsable del 
fitxer del Registre de participació en consultes populars no referendàries. 
 
Per la seva part, l’apartat 2 de l’article 6 indica que “el Registre de participació en 
consultes populars no referendàries és integrat per les dades del Registre de població 
de Catalunya i per les del Registre de catalans i catalanes a l’exterior, ambdós en llur 
darrer tractament abans de la data de la convocatòria, i per les dades d’altres 
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instruments registrals que acreditin la condició de persona legitimada, determinats per 
les regles específiques de la convocatòria”.  
 
Per tant, el Registre de participació en consultes populars no referendàries es nodriria 
amb les dades del Registre de població de Catalunya i les del Registre de catalans i 
catalanes a l’exterior.  
 
El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, té adscrit 
el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, de conformitat amb la previsió 
continguda en l’article 3 del Decret 71/2014, de 27 de maig, de creació del Registre de 
catalanes i catalanes residents a l’exterior.  
 
Per la seva part, l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) és l’òrgan responsable 
del Registre de Població de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECO/137/2014, de 22 
d’abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de 
determinats ens que en depenen o hi estan vinculats.  
 
En aquest context, l’apartat 3 de l’article 6 estableix que “la comunicació i l’actualització 
de les dades dels registres a què fa referència l’apartat 2 per part de l’òrgan 
responsable no requereixen el consentiment de l’interessat, d’acord amb la normativa 
de protecció de dades”. 
 
Per tant, atès que, com s’ha dit, el Registre de participació en consultes populars no 
referendàries es nodreix amb les dades del Registre de població de Catalunya i del 
Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, dels que en són responsables 
l’IDESCAT i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
respectivament, cal analitzar, des de la perspectiva de la normativa de protecció de 
dades, els fluxos d’informació que han de produir-se. 
 
En aquest context, el Conveni pretén habilitar al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, per tal que aquest sigui l’encarregat del tractament de les dades 
necessàries per a realitzar les tasques descrites en el present conveni.  
 
 

III 
 
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) és d’aplicació “a les dades de caràcter personal registrades en suport 
físic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior 
d’aquestes dades pels sectors públic i privat” (article 2.1), entenent per dada de 
caràcter personal “qualsevol informació referent a persones físiques identificades o 
identificables” (article 3.a).  
 
L’article 5.1.f) del Reglament de desenvolupament de l’LOPD (RLOPD), aprovat pel 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, afegeix que és dada de caràcter personal 
“qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol 
altre tipus que concerneix persones físiques identificades o identificables”.  
 
En aquest sentit, l’RLOPD concreta que és identificable “qualsevol persona la identitat 
de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, mitjançant qualsevol 
informació referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o 
social. Una persona física no es considera identificable si aquesta identificació 
requereix terminis o activitats desproporcionats” (article 5.1.o)).  
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Cal tenir en compte també que l’LOPD defineix el tractament de dades com “les 
operacions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin 
recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les 
cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i 
transferències” (article 3.d)).   
 
Per tant, cap dubte pot oferir que la informació que consta tant en el Registre de 
població de Catalunya com en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior 
tenen consideració de dades de caràcter personal i, per tant, es troben protegides per 
la normativa de protecció de dades de caràcter personal.  
 
En conseqüència, qualsevol tractament d’aquestes dades resta sotmès als principis i 
les garanties que es contenen en la normativa de protecció de dades. 
 

 
IV 

 
Abans d’entrar a analitzar els fluxos d’informació que preveu el Conveni, és necessari 
abordar amb caràcter previ algunes qüestions.   
 
L’IDESCAT, com s’ha dit, és el responsable del Registre de Població de Catalunya i el 
Conveni li imposa una sèrie d’obligacions (Pacte Cinquè). No obstant això, en el text de 
Conveni aportat no es preveu que hagi de constar la signatura del director de 
l’IDESCAT. Seria, per tant, necessari que el text definitiu esmenés aquesta mancança.  
 
Per altra banda, el pacte segon del Conveni, que preveu les obligacions del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, inclou “el tractament de les 
dades per a l’elaboració de les llistes de participació en les referides consultes, a que fa 
referència l’article 6.5 de la Llei 10/2014 i, si es preveu en l’encàrrec, la tramesa a 
l’òrgan convocant”. L’incís “si es preveu en l’encàrrec” crea una certa confusió, en la 
mesura que no queda clar a quin encàrrec s’està referint. En tot cas, atès que el mateix 
Conveni ja formula l‘encàrrec, l’esmentat incís s’hauria de suprimir. 
    
Quant a la vigència del conveni, el pacte novè preveu que aquesta “és d’un any des de 
la data de signatura. Tanmateix, es podrà prorrogar automàticament per períodes 
successius d’un any”. 
 
L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposa 
el següent:  
 

“Els convenis als quals es refereix l’apartat 1 de l’article anterior han d’incloure, 
almenys, les matèries següents: 
 
(…) 
 
h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents: 
 
1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a 
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior. 
 
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat 
anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga 
per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 
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(...)” 

   
Per tant, s’ha de fer avinent que, amb el redactat actual i a manca d’acord unànime de 
pròrroga abans de la finalització del termini de vigència del Conveni, aquest deixaria 
d’estar vigent en el termini d’un any des de la data de signatura. Altrament, es podria 
establir un termini superior, fins als 4 anys, o preveure la possibilitat de pròrroga 
acordada de manera expressa per les parts.  
 
 

V 
 
Pel que fa als fluxos d’informació que preveu el Conveni que és objecte de consulta, 
des de la perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal, “qualsevol 
revelació de dades efectuada a una persona diferent de l’interessat” constitueix una 
cessió de dades (article 3.i) LOPD) que ha d’adequar-se al règim de l’article 11 de 
l’LOPD.  
 
Aquest article disposa que les dades objecte de tractament “només poden ser 
comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb 
les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el consentiment previ de 
l’interessat” (apartat 1). Aquesta regla general troba però determinades excepcions, 
entre les quals, la possibilitat que la comunicació estigui autoritzada en una llei o norma 
amb rang de llei (apartat 2.a)). 
 
Quant al flux d’informació entre l’IDESCAT i el Departament de Governació, 
Administracions públiques i Habitatge, en tractar-se l’IDESCAT d’un organisme 
autònom amb personalitat jurídica pròpia, estarem davant d’una cessió de dades 
respecte de la qual s’ha de valorar, per tant, la possible concurrència d’una habilitació 
legal que autoritzi la dita comunicació (article 11.2.a) LOPD).   
 
En aquest context, la Llei 10/2014, en el seu article 6.2, indica que “el Registre de 
participació en consultes populars no referendàries és integrat per les dades del 
Registre de població de Catalunya i per les del Registre de catalans i catalanes a 
l’exterior, ambdós en llur darrer tancament abans de la data de la convocatòria, i per 
les dades d’altres instruments registrals que acreditin la condició de persona 
legitimada, determinats per les regles específiques de la convocatòria”.    
 
Per tant, atès que el legislador ha previst expressament aquesta cessió, no hi ha dubte 
respecte de la concurrència d’una habilitació legal que autoritza aquesta comunicació. 
 
Pel que fa al flux d’informació entre el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència, i el Departament de Governació, Administracions públiques i 
Habitatge s’ha de fer notar que no és pròpiament una cessió de dades en els termes 
que preveu l’article 11 de l’LOPD, atès que no tenen aquesta consideració les 
comunicacions de dades entre diferents unitats administratives o òrgans administratius 
d’una mateixa administració pública, sempre que formin part de la mateixa persona 
jurídica. En aquests casos cal tenir en compte el principi de finalitat (article 4.2 LOPD), 
en virtut del qual les dades no poden ser utilitzades per a una finalitat incompatible amb 
aquella per a la qual van ser recollides. 
 
Doncs bé, en aquest cas l’habilitació legal esmentada, continguda a l’article 6.2 de la 
llei 10/2014, permetria la integració de les dades del Registre de catalans i catalanes a 
l’exterior en el Registre de participació en consultes populars no referendàries. 
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En aquest sentit, l’article 4 del Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el 
Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i s’estableixen els requisits i el 
procediment d’inscripció, indica que “són finalitats d’aquest Registre: 
 
a) Procurar el coneixement de les demandes i les necessitats dels catalans i catalanes 
residents a l’exterior per tal de desenvolupar les línies d’actuació i els programes 
adequats per part del Govern de la Generalitat. 
 
b) Facilitar als catalans residents a l’exterior l’exercici dels seus drets i afavorir que 
l’aplicació de les competències de la Generalitat de Catalunya que els afecten sigui 
més efectiva.” 
 
Per tant, atès que no es tracta de finalitats incompatibles, no hi ha obstacle des del 
punt de vist de la protecció de dades per a què el Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència transfereixi al Departament de Governació, 
Administracions públiques i Habitatge les dades necessàries per assolir la finalitat 
perseguida.  
 
 

VI 
 
Dit això, el conveni que ens ocupa indica, en el seu pacte primer, que “l’objecte 
d’aquest conveni consisteix en concretar la gestió relativa al tractament, elaboració i 
actualització periòdica de les dades del Registre de participació en consultes populars 
no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana i habilitar, per compte del 
Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge, responsable del 
referit registre, al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, per tal 
que aquest sigui l’encarregat del tractament de les dades necessàries per a realitzar 
les tasques descrites en el present conveni d’encàrrec de tractament”.  
  
Des del punt de vista de la protecció de dades, l’accés a aquesta informació personal 
per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per tal de 
realitzar les tasques que preveu el conveni per compte del Departament de 
Governació, Administracions públiques i Habitatge, constituiria el que l’LOPD anomena, 
en el seu article 12, “un accés de dades per compte de tercers”, sempre que aquest 
accés estigui regulat en un contracte o acord per escrit o en alguna altra forma que 
permeti acreditar-ne la concertació i el contingut mínim que requereix l’article 12 de 
l’LOPD. 
 
Cal tenir en compte que d’acord amb la definició d’encarregat del tractament que conté 
el Reglament de desplegament de l’LOPD (RLOPD), aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, no és necessari que es tracti d’una relació entre 
diferents persones jurídiques, sinó que pot tractar-se de relacions establertes entre 
diferents òrgans, un que actua com a responsable i un altre que actua com a 
encarregat. En aquest sentit l’article 5.1.i) del RLOPD estableix que es considera 
encarregat del tractament: 
 

“La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo 
o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable 
del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la 
existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el 
ámbito de su actuación para la prestación de un servicio.” 
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Al respecte, cal tenir present que, de conformitat amb l’article 12.2 de l’LOPD, per tal 
d’adquirir la condició d’encarregat del tractament, és necessari que en el contracte 
s’estableixi de manera expressa: 
  
a) Que l’encarregat del tractament ha de tractar les dades d’acord amb les instruccions 
del responsable del tractament.  
 
b) Que no pot aplicar ni utilitzar les dades amb una finalitat diferent de la que figuri en 
el contracte, ni comunicar-les a altres persones, ni tant sols per a la seva conservació.  
 
c) Les mesures de seguretat que l’encarregat està obligat a implementar. En aquest 
cas s’haurà de concretar quines mesures s’han aplicar, fent especial atenció a l’article 
86 de l’RLOPD, relatiu al règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o 
encarregat del tractament, i a l’article 88.6 de l’RLOPD, relatiu al tractament en els 
sistemes de l’encarregat. 
 
Així mateix, per tal de donar compliment a la resta d’obligacions derivades de la 
normativa de protecció de dades (com ara, els articles 20 a 22 del RLOPD), d’acord 
amb la Recomanació 1/2010 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre 
l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector 
públic de Catalunya és recomanable que en el contracte d’encàrrec es faci referència, 
si escau, a les qüestions següents:  
 
a) Identificació del fitxer o fitxers que inclouen les dades.  
 
b) Possibilitat que durant l’execució de l’encàrrec es comuniquin les dades a un altre 
encarregat del tractament.  
 
c) Les altres cessions que, si escau, hagi autoritzat el responsable del tractament.  
 
d) Si, al final de la prestació, l’encarregat ha de retornar les dades i els suports o 
documents on constin, les ha de lliurar a un altre encarregat que designi el responsable 
o les ha de destruir. En cas de destrucció, es recomana preveure també que 
l’encarregat hagi d’acreditar-la davant el responsable mitjançant un certificat.  
 
e) Obligació de l’encarregat del tractament de donar compliment al deure d’informació, 
en cas que reculli les dades.  
 
f) Determinació del procediment d’atenció de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, per al cas que la sol·licitud es presenti davant l’encarregat del 
tractament.  
 
g) La delegació, si escau, a l’encarregat del tractament, de la facultat de resoldre els 
procediments d’exercici de drets.  
 
h) Possibilitat de subcontractació, si escau, i si és possible, identificació del 
subcontractista.  
 
i) Autorització per tractar dades fora dels locals de l’encarregat o per tractar-les en 
dispositius portàtils, si és necessari.  
 
j) Prohibició, si escau, d’incorporar les dades a suports diferents dels del responsable, 
en els supòsits que l’encarregat hi accedeixi remotament.  
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k) La delegació a l’encarregat del tractament, si escau, de la tasca d’elaborar i, si 
escau, revisar el document de seguretat, quan les dades s’incorporin i es tractin 
exclusivament en els sistemes de l’encarregat. En aquest cas, es recomana també 
preveure que l’encarregat hagi de lliurar una còpia del document de seguretat al 
responsable.  
 
l) En els fitxers de nivell mitjà o alt, la comunicació al responsable del tractament de la 
designació del responsable de seguretat per part de l’encarregat del tractament.  
 
m) La comunicació, de forma immediata, al responsable del tractament de les 
incidències de seguretat que puguin afectar la integritat o la confidencialitat de les 
dades tractades.  
 
n) La delegació, si escau, de les autoritzacions previstes al títol VIII del RLOPD, en 
relació amb les mesures de seguretat.  
 
o) Els mecanismes previstos per verificar el compliment, per part de l’encarregat, de les 
mesures de seguretat establertes.  
 
p) El compromís de l’encarregat del tractament de formar el personal afectat pel que fa 
a les seves obligacions derivades de la normativa de protecció de dades.  
 
q) Les altres instruccions que el responsable consideri convenients.  
 
Tenint en compte el marc normatiu aplicable a la figura de l’encarregat del tractament, 
es fan a continuació algunes consideracions en relació amb el contingut de l’encàrrec 
del tractament.   
 
El Pacte segon del Conveni, dedicat a les “Obligacions del Departament de la 
Vicepresidència, d’Economia i Hisenda” es remet a l’Annex III per a la seva descripció. 
A l’annex III es recullen els diferents extrems que requereix l’article 12.2 i 12.3 de 
l’LOPD. 
 
No obstant això, cal fer algunes consideracions en relació amb la possibilitat de 
subcontractació. La lletra c) de l’Annex III preveu la possibilitat de subcontractació 
sempre que es comuniqui per escrit al responsable indicant el nom i les dades de 
l’empresa subcontractista. La previsió resulta adequada, tot i que seria recomanable fer 
referència també a la necessitat que el subcontracte s’estableixi per escrit en un 
document que contingui les previsions de l’article 12.2 LOD, tal com es desprèn tant de 
l’article 21.2.c) del RLOPD com de l’apartat 3.c) de la disposició addicional vint-i-sisena 
del Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Pel que fa a les mesures de seguretat, la lletra g) de l’annex III indica que l’encarregat i 
tot el seu personal han de “complir amb les mesures de seguretat que corresponen al 
nivell de seguretat que el responsable de tractament ha declarat d’acord amb l’Annex I i 
II d’aquest encàrrec”.  
 
L’Annex I, que conté les dades del Registre de població de Catalunya estableix un 
nivell de seguretat mig. En canvi, l’Annex II, que es refereix a les dades del Registre de 
catalans i catalanes a l’exterior, preveu un nivell de seguretat baix. 
 
Si bé l’article 81.8 del RLOPD permet l’establiment de nivells de seguretat diferents en 
diferents parts d’un mateix sistema d’informació, atès que les dades d’un i altre registre 
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no canvien substancialment, no sembla que estigui justificat el manteniment de nivells 
de seguretat diferents un cop integrades totes elles al Registre de participació. En 
aquest sentit, d’acord amb l’RLOPD, en tractar-se de dades estrictament identificatives, 
no es requeriria un nivell de seguretat superior al baix.  
 
No obstant això, s’ha de fer avinent que el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i 
del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (RGPD) ha 
establert un sistema de seguretat que ja no es fonamenta en l’atribució d’un determinat 
nivell de seguretat a partir exclusivament de les dades tractades, sinó que es 
fonamenta en la necessitat de realitzar una avaluació de riscos per part del 
responsable del tractament per determinar quins són els riscos inherents a aquest 
tractament i, a partir d’aquí, determinar i implementar les mesures de seguretat adients 
per fer-hi front (article 32 RGPD).  
 
En el cas que ens ocupa, atès que aquest registre té per finalitat determinar les 
persones que poden participar en una consulta, hi ha uns riscos inherents al tractament 
que probablement portarien a exigir un nivell superior en el marc de l’avaluació dels 
riscos que necessàriament haurà de portar a terme el responsable. En tot cas, aquesta 
qüestió haurà de tenir-se en compte per tal d’adaptar-se, abans del 25 de maig de 
2018, al nou sistema que preveu el RGPD.  
  
 

VII 
 
Dit això, convé fer avinent que el  RGPD ha introduït modificacions en el contingut 
mínim del contracte que regula l’encàrrec del tractament, que afecten tant a les 
obligacions del responsable com a les obligacions de l’encarregat i, si escau, del 
subencarregat.  
 
Atès que l’article 99.2 estableix que l’RGPD no serà aplicable fins el 25 de maig de 
2018, segueix vigent fins aquella data el règim previst a l’LOPD i a l’RLOPD a què s’ha 
fet referència, però cal tenir present que a partir de la data esmentada qualsevol 
encàrrec del tractament haurà de satisfer les exigències de la nova regulació.  
 
Tenint en compte que del text del conveni se’n desprèn la voluntat que aquest pugui 
seguir desplegant efectes més enllà  del mes de maig de 2018, cal tenir present que el 
contingut hauria d’adequar-se a les previsions de l’article 28.3 del RGPD, segons el 
qual:  
 

“3. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico 
con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al 
encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la 
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías 
de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o 
acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado: 
a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones 
documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de 
datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que 
esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable 
de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por 
razones importantes de interés público; 
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b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una 
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria; 
c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32; 
d) respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 para recurrir a otro 
encargado del tratamiento; 
e) asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través 
de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para 
que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que 
tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en 
el capítulo III; 
f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 32 a 36, teniendo en cuenta la naturaleza del 
tratamiento y la información a disposición del encargado; 
g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales 
una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las 
copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos 
personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros; 
h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por 
dicho responsable. 
En relación con lo dispuesto en la letra h) del párrafo primero, el encargado 
informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción 
infringe el presente Reglamento u otras disposiciones en materia de protección 
de datos de la Unión o de los Estados miembros.” 

 
 Sobre això ens remetem a la Guia sobre l’encarregat del tractament al RGPD, que 
està disponible al web de l’Autoritat Catalana de Proteccio de Dades,  
(http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/altres_documents_dinteres/ ), on es 
pot trobar tant una explicació sobre les principals novetats, com un model de clàusules 
que caldrà adaptar a les circumstàncies concretes de cada cas. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, es fan les següents,  
 
Conclusions,  
 
Examinat el text del Conveni objecte de consulta, es considera que aquest s’adequa a 
la normativa de protecció de dades si es tenen en compte les consideracions fetes en 
aquest dictamen. 
 
 
Barcelona, 20 de març de 2017 


