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        PD 15/2021 
 

Informe en relació amb el Projecte de decret sobre el reconeixement oficial de 
comunitats catalanes a l’exterior 
 
 
Antecedents 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del 
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, en què es demana informe d’aquesta 
Autoritat, en relació amb el Projecte de decret sobre el reconeixement oficial de 
comunitats catalanes a l’exterior. 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, divuit articles, dues disposicions 
addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.  
 
Examinat el Projecte, que s’acompanya de la Memòria general i de la Memòria 
d’avaluació d’impacte, tenint en compte la normativa vigent aplicable, i d’acord amb 
l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet l’informe següent.                                                                             
 
 
Fonaments jurídics 
 

I 
  

(...) 
 

 
II 

 
El Projecte de decret té per objecte “(...) el desenvolupament de la Llei 8/2017, de 15 
de juny, pel que fa al procediment i requisits per al reconeixement oficial de la condició 
de comunitat catalana a l’exterior, de federació de comunitats catalanes a l’exterior i de 
comunitat catalana virtual a l’exterior i la seva revocació, així com les funcions i 
l’organització del Registre de comunitats catalanes a l’exterior.” (art. 1.1). 
 
La Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior, que no va ser 
sotmesa a informe d’aquesta Autoritat, té per objecte regular, d’acord amb la normativa 
vigent, el marc de les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat de 
Catalunya amb els catalans residents a l’exterior, i amb els catalans i les comunitats 
catalanes establerts fora del territori de Catalunya (art. 1). 
 
La normativa esmentada té relació amb l’exercici de les competències que, d’acord 
amb l’article 13 de l’Estatut d’Autonomia, té la Generalitat de Catalunya en relació amb 
les comunitats catalanes a l’exterior. 
 
Des de la perspectiva del dret a la protecció de dades personals, cal tenir en compte el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals 
(RGPD). Així mateix, cal tenir en compte les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals 
(LOPDGDD). 
 



 

 

 

2 
 

Cal recordar que l’RGPD només estén el seu àmbit de protecció a les dades de 
persones físiques identificades o identificables (article 4.1 de l’RGPD), per la qual cosa 
queden excloses d’aquest àmbit les dades de les persones jurídiques, en aquest cas, 
les entitats de naturalesa associativa sense ànim de lucre que es configuren com a 
comunitats catalanes a l’exterior (art. 13 Llei 8/2017).  
 
En canvi, sí que resulta d’aplicació aquesta normativa al tractament de les dades 
personals de les persones físiques associades o representants d’aquestes entitats, 
que prevegi el Projecte de decret. 
 
Tenint en compte aquest marc normatiu, i que l’article 6.1.e) de l’RGPD habilita el 
tractament de dades necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en 
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, el tractament de 
les dades personals necessàries per tramitar el reconeixement oficial de les 
comunitats catalanes a l’exterior, així com de les federacions o comunitats virtuals 
podria trobar habilitació en aquesta base jurídica. 
 
No obstant això, cal tenir en compte que l’habilitació per a recollir dades personals 
relacionades amb les comunitats exteriors per part de l’administració competent, i la 
seva incorporació, si escau, al Registre, no comporta necessàriament habilitació per a 
donar publicitat i difusió d’aquestes dades que es tractaran al Registre, qüestió a la 
que ens referirem més endavant. 
 

 
III 
 

El Registre de comunitats catalanes a l’exterior 
 
Segons l’article 19.1 de la Llei 8/2017, “El Registre de les comunitats catalanes a 
l’exterior es configura com a base de dades de caràcter administratiu en què 
s’inscriuen les comunitats catalanes a l’exterior, llurs federacions i les comunitats 
catalanes virtuals reconegudes d’acord amb aquesta llei. També s’hi poden inscriure 
totes les circumstàncies relacionades amb les entitats esmentades, d’acord amb el que 
es determini per decret.” 
 
El Projecte que s’informa determina quins requisits han de complir les comunitats 
catalanes a l’exterior, les federacions, i les comunitats virtuals, per obtenir el 
reconeixement oficial de la condició de comunitat catalana a l’exterior (arts. 3, 4 i 5, del 
Projecte de decret, respectivament). 
 
El Projecte també estableix la documentació necessària -i, per tant, les dades 
personals- que les comunitats han d’aportar per a obtenir el reconeixement oficial com 
a comunitats catalanes a l’exterior i com a federacions (art. 7), i també com a 
comunitats catalanes virtuals a l’exterior (art. 8). 
 
Segons el mateix article 19, apartat 3, aquest Registre s’adscriu al departament 
competent en matèria d’acció exterior. 
 
És responsable del tractament de dades: “la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y 
medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los 
criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros;” (art. 4.7 RGPD). 
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Des de la perspectiva de la protecció de dades, partim de la base que el tractament de 
dades personals necessari per configurar el Registre de comunitats catalanes a 
l’exterior ha de tenir un responsable, el qual assumeix en conseqüència una sèrie de 
responsabilitats i obligacions respecte del tractament que es realitza, en atenció al que 
disposa la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD). Pel que es desprèn 
de la normativa i de la informació disponible, el responsable del Registre (art. 4.7 
RGPD) seria el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, que és qui determina la 
finalitat del tractament de les dades al dit Registre, d’acord amb el que estableix la Llei 
en relació amb el reconeixement oficial de la condició de comunitat catalana a l’exterior 
i qui determinarà els mitjans del tractament. 
 
 

IV 
 

Article 7.2.a) del Projecte de decret 
 
L’article 7 del Projecte regula la documentació necessària per al reconeixement de les 
comunitats catalanes a l’exterior i les federacions. Segons l’apartat 2.a) d’aquest 
article, les comunitats catalanes a l’exterior, han de presentar “Certificat del nombre de 
membres associats a l'entitat, tot indicant-ne el número total d’homes, de dones, o de 
persones no binàries, la seva agrupació per edats, la seva agrupació per nacionalitats, 
i la seva distribució entre els que tenen la condició de membre de pagament o de 
membre exempt.” 
 
Segons el principi de minimització les dades tractades han de ser adequades, 
pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats del tractament (art. 
5.1.c) RGPD). 
 
Tenint en compte els objectius que han de complir aquestes comunitats (art. 14.g) Llei 
8/2017), no sembla contrari al principi de minimització, que les comunitats hagin 
d’aportar informació anonimitzada (sense identificar les persones afectades) del 
nombre d’associats, agrupant la informació per nacionalitats o per edat, entre d’altres, 
tal com preveu l’article 7.2.a) del Projecte.  
 
Ara bé, l’apartat 5 de la Memòria d’avaluació d’impacte, preveu recollir: “(...). (...) 
certificat dels membres associats de l’entitat on s’indiqui el sexe, a més a més 
d’altres dades bàsiques com el nom, la data de naixement, la nacionalitat i la 
condició de membre de pagament o exempt. A més a més, aquesta darrera 
informació també l’hauran de presentar anualment les entitats mitjançant un certificat 
del nombre de membres actualitzat.” 
 
Aquesta previsió de la Memòria entra en contradicció amb el tractament anonimitzat o 
dissociat de les dades de les persones associades (art. 7.2.a) del Projecte). Per això, 
caldria rectificar la Memòria en el sentit recollit a l’article 7.2.a) del Projecte. 
 
 

V 
 

Article 17.2   
 
L’article 17 del Projecte regula el contingut del Registre i les dades “inscribibles”. 
 
L’apartat 1 de l’article 17 preveu la informació que ha d’incloure l’expedient de cada 
entitat reconeguda, i es remet a les previsions dels articles 7 i 8 del Projecte.  
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Segons l’article 17.2 del Projecte: “2. El tractament automatitzat de les comunitats 
catalanes a l’exterior, com a mínim, les dades següents:  
 
• número de registre 
• nom de l’entitat  
• tipus d’entitat 
• any de creació i de reconeixement 
• característiques de la seu, si escau. 
• dades postals, telefòniques i telemàtiques de contacte. 
• composició de la junta directiva i percentatge de presència de dones i joves 
• nombre de membres associats 
• xarxes socials de l’entitat” 
 
D’entrada, la referència, en l’article 17.2, a les dades que “com a mínim” s’inscriurien 
en el Registre (preveient, per tant, la possibilitat que se n’incorporin d’altres que no el 
Projecte no concreta), no ajuda a transmetre de forma clara i transparent quina és la 
informació relativa a les pròpies comunitats catalanes a l’exterior i, si escau, la relativa 
a persones físiques relacionades amb aquestes, que es preveu tractar. A efectes de 
donar correcte compliment al principi de transparència (art. 5.1.a) RGPD), convindria 
evitar fer ús en la mesura del possible, de l’expressió “com a mínim”, tant en l’article 
17.2 com en l’article 17, apartat 1, del Projecte. 
 
A més, pel que fa a l’article 17.2, la frase: “El tractament automatitzat de les comunitats 
catalanes a l’exterior, com a mínim, les dades següents”, també resulta confusa. 
L’RGPD no diferencia el tractament de dades automatitzat del no automatitzat, sempre 
que les dades estiguin destinades a ser incloses en un fitxer, per la qual cosa no 
sembla necessari especificar que el tractament és “automatitzat”.  
 
Per altra banda, sembla que en l’enunciat d’aquest apartat hi faltaria la paraula 
“comprèn”. D’acord amb això, la redacció d’aquest apartat podria ser la següent: 
 

“2. El Registre de les comunitats catalanes a l’exterior inclou les dades següents:  
 
(...)” 

 
VI 

 
Article 18 
 
L’article 18 del Projecte estableix el següent: 
 
“1. La publicitat de les dades del Registre s'ha de fer per mitjà del Portal de la 
Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Pel que fa a les dades de caràcter personal, resulten d’aplicació les previsions 
recollides a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.” 
 
Malgrat la referència a la Llei orgànica 3/2018, aquest article no estableix el règim de 
publicitat aplicable. Estableix el mitjà pel qual s’haurà de donar publicitat al registre, i 
estableix que s’aplicarà la Llei orgànica 3/2018, però no concreta quina informació del 
registre ha de ser objecte de difusió o publicitat (art. 18 Projecte).  
 
D’entrada, assenyalar que si es vol incloure en aquest article una referència a la 
normativa de protecció de dades, la referència no s’hauria de fer a la Llei orgànica 
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3/2018 sinó, en tot cas, al Reglament 2016/679, general de protecció de dades 
(RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018. De tota manera, semblaria preferible concretar ja 
en el mateix Decret les dades que han de ser objecte de publicitat (tal com es proposa 
a continuació), en lloc de fer una remissió a la normativa de protecció de dades que 
només introduiria un element d’inseguretat jurídica. 
 
Per altra banda, la redacció actual del Projecte porta a interpretar que qualsevol dada 
personal recollida pel Departament a efectes de gestionar el reconeixement oficial de 
les comunitats, podria ser inclosa al Registre (atès que l’article 17.2 del Projecte 
estableix nomes les dades que es recullen “com a mínim”), i podria ser objecte de 
posterior difusió.  
 
Val a dir que l’article 19 de la Llei 8/2017 tampoc no conté cap concreció en aquest 
sentit. 
 
Cal tenir en compte que l’habilitació per a recollir i tractar determinades dades de les 
entitats i, si escau, de les persones relacionades (identitat del president/a, persones 
representants de les comunitats, membres de la junta), per part de l’Administració 
competent en base a l’article 6.1.e) de l’RGPD, que han de formar part de l’expedient 
de cada entitat (art. 17.1 del Projecte), no comporta que aquestes mateixes dades 
hagin de ser necessàriament objecte de difusió posterior.  
 
Dit d’una altra manera, a manca de previsió legal a la Llei 8/2017 sobre el règim de 
publicitat de els dades inscrites al registre, la gestió del reconeixement de les 
comunitats per part de l’Administració no fa necessari difondre o donar publicitat, 
posteriorment, a dades personals de persones físiques relacionades amb aquestes, 
com ara la identitat dels membres de la junta, i menys encara, de les dades de 
contacte d’aquestes persones.  
 
Tampoc no sembla que l’article 19.3 de l’LOPDGDD, que preveu el tractament de 
dades de contacte de persones físiques que presten serveis en una persona jurídica, 
resulti aplicable en aquest cas, ja que la difusió d’aquestes dades, que serien dades 
d’òrgans que no formen part de l’administració que en faria difusió sinó de la comunitat 
exterior, no resultaria necessària per a l’exercici de les competències de l’administració 
competent, relacionades amb el reconeixement oficial de les comunitats a l’exterior, en 
aquest cas. 
 
Aquest article 19 LOPDGDD, en el seu apartat 1, habilitaria perquè siguin les pròpies 
entitats (les comunitats catalanes a l’exterior), les que facin difusió, si escau, de la 
identitat de les persones que formen la junta i de les seves dades de contacte, a través 
dels canals que considerin adequats, als efectes que terceres persones en puguin fer 
la localització professional per establir algun tipus de relació amb l’entitat en la qual 
presten serveis (la comunitat).Però no és aquest el supòsit previst al projecte.  
 
D’acord amb això, no sembla que hi hagi base jurídica suficient perquè el Registre doni 
difusió de la identitat ni de les dades de contacte dels membres de la junta de les 
comunitats, o d’altres persones físiques relacionades amb les comunitats, llevat que es 
disposi del consentiment dels afectats (art. 6.1.a) RGPD). 
 
Per tot això, es proposa la redacció següent per als article 17.2 i 18: 
 
 
 
Article 17.2: 
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“2. El Registre de les comunitats catalanes a l’exterior inclou les dades següents:  
 

a) número de registre 
b) nom de l’entitat  
c) tipus d’entitat 
d) any de creació i de reconeixement 
e) característiques de la seu, si escau. 
f) dades postals, telefòniques i telemàtiques de contacte. 
g) composició de la junta directiva  
h) percentatge de presència de dones i joves a la junta directiva 
i) nombre de membres associats 
j) xarxes socials de l’entitat” 

 
Article 18: 
 
“Les dades del Registre a les quals es refereix l’article 17.2 d’aquest Decret, a 
excepció de les de la lletra g), s'han de publicar per mitjà del Portal de la 
Transparència de la Generalitat de Catalunya.”  
 

VII 
 

- Article 5.e) i article 8.1.c) del Projecte 
 
El Títol II del Projecte regula els requisits per al reconeixement oficial de la condició de 
comunitat catalana a l’exterior (art. 3), de federació de comunitats catalanes a l’exterior 
(art. 4), i de comunitat catalana virtual a l’exterior (art. 5). 
 
En aquest darrer cas, l’article 5 requereix, per a adquirir la condició de comunitat 
catalana virtual a l’exterior, el compliment de diferents requisits, entre d’altres: 
 
“e) Respectar la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent a l’estat 
on estigui ubicat el servidor.” 
 
En connexió amb aquesta previsió, l’article 8.1.c) del Projecte estableix el següent 
requisit, en relació amb la documentació necessària per al reconeixement de les 
comunitats catalanes virtuals a l’exterior: 
 
“c) Cal que l’entitat certifiqui per escrit que el funcionament del lloc web o plataforma 
virtual de la comunitat catalana que vol ser objecte de reconeixement compleix tot allò 
que prescriu la normativa de protecció de dades de caràcter personal aplicable a 
l’estat on estigui ubicat el servidor o estigui ubicada la plataforma.”  
 
Aquestes previsions, que semblen voler determinar que la normativa de protecció de 
dades aplicable serà l’aplicable a l’estat on es trobi el servidor o la plataforma, poden 
resultar problemàtiques des del punt de vista de l’RGPD. 
 
Pel que fa a les  comunitats catalanes ubicades en països de la Unió Europea, cal tenir 
en compte que aquestes previsions no resultarien ajustades a l’RGPD (art. 3 RGPD, 
en relació amb l’àmbit territorial d’aplicació). 
 
D’acord amb l’article 3.1 RGPD resultarà aplicable l’RGPD en qualsevol cas sempre 
que el tractament es faci en el context de les activitats del responsable o l’encarregat 
del tractament ubicats a la Unió. I això amb independència que els servidors o la 
plataforma estiguin ubicats en un estat fora de la unió Europea. 
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En aquest cas, és a dir, si els servidors o la plataforma estan fora de la Unió Europea, 
pot donar-se el cas que la normativa de l’estat on es troben també pugui ser 
d’aplicació, però això no pot excloure l’aplicabilitat de l’RGPD.  
 
Pel que fa a comunitats virtuals situades fora (els seus responsables) de l’àmbit de la 
Unió Europea, l’RGPD no resultarà d’aplicació, de manera que caldrà estar, en relació 
amb el tractament de dades personals de què siguin responsables, a la normativa que 
en cada cas resulti aplicable. 
 
No sembla que en aquest cas una norma catalana pugui determinar quina serà la 
normativa aplicable, sinó que caldrà estar al que estableixi la normativa aplicable en 
l’estat que es tracti. En qualsevol cas, no sembla que una norma catalana pugui portar 
a concloure que la normativa aplicable serà la d’un tercer estat (on s’ubiqui el servidor) 
sense tenir en compte el que estableixi la normativa de l’estat on es troba el servidor. 
 
De fet, pot donar-se el cas que aquesta normativa resulti fins i tot més garantista pel 
que fa a la protecció de les dades personals de les persones afectades, que no pas la 
normativa que pugui resultar aplicable a l’estat on es trobi situat un servidor. Això, a 
menys que la pròpia normativa interna de l’estat del responsable, prevegi que cal tenir 
en compte la normativa de l’estat on es trobi ubicat el servidor, o prevegi que  complir 
determinada obligació d’informar sobre la ubicació del dit servidor o plataforma. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa la següent redacció alternativa per a l’article 5, 
apartat e), i per a l’article 8.1, apartat c), del Projecte de decret: 
 
- Article 5.e): 
 
“e) Respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable d’acord amb la 
legislació de l’estat on es trobi la comunitat exterior responsable del tractament.” 
 
- Article 8.1.c): 
 
“c) Cal que l’entitat certifiqui per escrit que el funcionament del lloc web o plataforma 
virtual de la comunitat catalana que vol ser objecte de reconeixement compleix tot allò 
que prescriu la normativa de protecció de dades personals aplicable d’acord amb la 
legislació de l’estat on es trobi la comunitat exterior responsable del tractament.”  
 
Finalment, i atès que les previsions esmentades (art. 5.e) i 8.1.c) Projecte) es 
refereixen només a les comunitats catalanes virtuals, no és superflu recordar que, en 
qualsevol cas, també seria un requisit exigible tant als responsables de comunitats 
catalanes a l’exterior com a les federacions, en compliment d’allò que prescriu la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal que resulti aplicable d’acord 
amb la legislació de l’estat on es trobi aquest responsable del tractament. 
 
Per això, -tot i que estrictament no és necessari que el Projecte faci esment a 
l’aplicabilitat de la normativa de protecció de dades-, es podria incloure una previsió 
similar a la proposada per als dos articles esmentats i referits a les comunitats virtuals, 
també en els articles que preveuen els requisits exigibles a les comunitats catalanes a 
l’exterior i a les federacions (art. 7.1 del Projecte) o una previsió general que inclogués 
tots els supòsits. 
 
 
Per tot això es fan les següents,  
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Conclusions  
 
Examinat el Projecte de decret sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes 
a l’exterior i el seu registre, es considera adequada a les previsions establertes a la 
normativa sobre protecció de dades personals, sempre que es tinguin en compte les 
consideracions fetes en aquest informe. 
 
 
Barcelona, 17 de novembre de 2021   


