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Informe sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de 
desplegament dels títols I, III i IV de la Llei 9/2014 de 31 de juliol de la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. 
 
 
Es presenta a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades el Projecte de decret de 
desplegament dels títols i, III i IV de la Llei 9/2014 de 31 de juliol de la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, per tal que l’Autoritat 
emeti el seu parer al respecte. 
 
El Projecte de decret s’estructura en set títols, onze disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, dos disposicions derogatòries, nou disposicions finals i disset 
annexos. 
 
El Projecte s’acompanya de la Memòria general. 
 
Analitzat el Projecte, i la documentació que l’acompanya, i vist l’informe de l’Assessoria 
Jurídica, s’informa el següent: 
 
 
Antecedents 
 
La Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes, estableix les característiques essencials del model de 
gestió de la seguretat industrial a Catalunya, els requisits i les obligacions aplicables 
als agents de la seguretat industrial, així com les funcions de control de l’Administració, 
que inclouen la potestat inspectora i sancionadora.  
 
El projecte de decret que s’analitza regula entre d’altres qüestions, la relació dels 
agents de la seguretat industrial amb l’Administració competent en matèria de 
seguretat industrial, el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial 
(RITSIC), el Registre d’agents de la seguretat industrial (RASIC) i el model de gestió 
del sistema per part de la Administració. 
 
 
Fonaments Jurídics 
 

 
I 

 
               (...) 
 

II 
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El Projecte de decret té com objecte “el desplegament reglamentari de la Llei 9/2014, 
de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i el 
productes, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, excepte el 
títol II de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, “De la seguretat dels establiments en què es 
poden produir accidents greus i de les limitacions al seu entorn”, que s’ha de 
desenvolupar en un decret específic de Govern d’acord amb les previsions de l’article 
10 d’aquesta Llei” (article 1). 
 
La Llei 9/2014 de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i el 
productes (en endavant Llei 9/2014) que va ser objecte d’informe per aquesta Autoritat 
a l’informe PD 21/2013, és aplicable (article 2.1) en l’àmbit de les competències de la 
Generalitat, a: 

“a) Els establiments en què es poden produir accidents greus. 
b) Les instal·lacions i els productes que, per llur condició de fonts de risc, poden 
produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a 
conseqüència d’un accident. 
c) Els agents de la seguretat industrial i, més específicament, els organismes 
de control que actuen en els reglaments tècnics de seguretat industrial.”  

 
La tramitació de les declaracions responsables abans de l’inici de l’activitat, posteriors 
modificacions i baixes, i la seva posterior inscripció en un Registre, així com altra 
tramitació administrativa que es menciona en el Projecte pot comportar el tractament 
d’un conjunt de dades que inclou dades de caràcter personal com, per exemple, de la 
persona física que titular d’un establiment o una instal·lació, de la persona física que 
faci les funcions de tècnic competent, dels agents que intervenen en la seguretat 
industrial, de les persones vinculades als organismes de control o de la persona física 
habilitada per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per impartir formació 
en matèria de seguretat industrial en els centres de formació previstos a l’autorització. 
Igualment també comportarà el tractament de dades de les persones físiques que 
pugin actuar com a representants. A aquestes dades els serà d’aplicació la normativa 
de protecció  de dades personals. 
 
Atès que en relació amb aquests aspectes, el projecte comporta el tractament de 
diversa informació personal vinculada tant a persones físiques titulars de les 
instal·lacions, com a agents de la seguretat industrial i els organismes de control, o del 
personal al seu servei, 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 (en endavant 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 (en endavant LOPDGDD). 
 
En aquest sentit, cal assenyalar que aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a 
la valoració de la incidència que el projecte pot tenir des del punt de vista de la 
protecció de dades personals enteses com “qualsevol informació sobre una persona 
física identificada o identificable (l'interessat). S’ha de considerar persona física 
identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o 
indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un 
número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos 
elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural 
o social d'aquesta persona” (article 4.1 RGPD). Per tant, queda fora de l’objecte 
d’aquest informe qualsevol aspecte que no afecti les dades personals.  
 



 

 

3 
 

En canvi, el tractament de les dades de les persones jurídiques no està sotmès a l’ 
RGPD, tal com preveu expressament el seu Considerant 14: “El presente Reglamento 
no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en 
particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la 
forma de la persona jurídica y sus datos de contacto.”  
 
Així, queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol aspecte que no afecti 
informació relativa a persones físiques identificades o identificables. 
 
D’entrada, i pel que fa al Títol IV del Projecte referit als agents de la seguretat 
industrial, escau valorar positivament la referència explícita feta a la normativa de 
protecció de dades en l’article 33.d) del Projecte, quan recull les obligacions generals 
que tenen els agents de la seguretat industrial, en concret, quan disposa: 
 

“Garantir la confidencialitat de la informació del seus clients a la qual puguin tenir 
accés i complir la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal”. 

  
Dit això, s’examina, a continuació, aquelles previsions del Projecte de decret que tenen 
especial incidència en el dret fonamental a la protecció de dades personals, 
perspectiva des de la qual s’emet aquest informe. 
 
 
 

III 
 
En primer lloc, cal fer referència a què al llarg del Projecte es detallen una sèrie d’actes 
en els quals es sol·licita una declaració responsable, entre d’altres, als titular de les 
instal·lacions (article 7.1), als agents de seguretat industrial (article 27.1), a les 
entitats docents per l’obtenció de la competència professional en matèria de seguretat 
industrial (article 47.1), als tallers de reparació (article 51) i als fabricants, 
importadors, comercialitzadors, arrendadors i reparadors d’equips de mesurament 
(article 63), que han de presentar davant l’OGE.  
 
Cal recordar que la declaració responsable és un document en el què una persona 
manifesta i subscriu que compleix uns requisits per a accedir al reconeixement d'un 
dret o una facultat o per a exercir-los, que disposa de la documentació acreditativa i 
que els continuarà complint durant el període inherent a aquest reconeixement o 
aquest exercici. 
 
En aquest cas, el Projecte no especifica quines són les dades que es demanen en la 
declaració responsable, és l’article 13.3 de la Llei 9/2014 el que disposa que “L’Oficina 
de Gestió Empresarial ha de publicar el model de declaració responsable en el seu lloc 
web”. Així, consultada la declaració responsable al lloc web de l’OGE s’extreu, als 
efectes que aquí interessen, que la presentació de la declaració responsable 
comportarà necessàriament el tractament de les dades de caràcter personal del   
titular, o si escau del representant, del nom i cognoms, domicili, localitat, 
DNI/NIF/NIE/Passaport, telèfon o adreça electrònica i la signatura així com altra 
informació associada a l’objecte de la declaració. 
 
En aquest sentit, el tractament de les dades de les persones físiques previst en aquest 
Projecte, pel que fa a la declaració responsable haurà d’adequar-se a les previsions de 
l’RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD). 
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Des del punt de vista de la protecció de dades personals, el tractament d’aquestes 
dades ha d’adequar-se, entre d’altres, als principis de limitació de la finalitat (article 
5.1.b) RGPD) i minimització de dades (article 5.1.c) RGPD). Segons aquests principis, 
les dades personals han d’ésser recollides amb fins determinats, explícits i legítims, no 
sent possible el seu tractament posterior de manera incompatible amb aquests fins 
(limitació de la finalitat), i han d’ésser adequades, pertinents i limitades al que és 
necessari per assolir aquests fins que justifiquen el seu tractament (minimització de 
dades). 
 
En aquest cas, el tractament d’aquestes dades pot considerar-se adequat a la 
normativa de protecció de dades en la mesura que es concreta a les dades personals 
relatives a la identificació de la persona que la subscriu (i si escau del seu 
representant) i les necessàries per verificar el compliment dels requisits exigits, que la 
seva utilització es limita a allò necessari per a la tramitació dels procediments i la 
realització dels tràmits administratius determinats en el Projecte. 
 
 
 

IV 
 

Cal fer referència a la previsió de l’article 47.1 del Projecte segons el qual “les entitats 
docents en matèria de seguretat industrial han de comunicar a l’òrgan de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat 
industrial la relació d’alumnes que han superat els cursos.” 
 
D’acord amb l’article 6.1.e) de l’RGPD l’exercici de els funcions públiques que té 
encomanades l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial pot justificar la 
comunicació de dades que es preveu en aquest article en determinats supòsits. Ara 
bé, aquesta comunicació s’hauria de vincular a l’exercici d’alguna de les funcions que 
té encomanades. 
 
Sembla clar que si alguna persona es vol inscriure al registre d’agents de la seguretat 
industrial, pot ser rellevant que s’han superat determinats cursos de formació. Ara bé, 
només serà rellevant en la mesura que la persona afectada hagi sol·licitat la inscripció. 
 
La normativa de protecció de dades (art. 6.1.e RGPD en relació amb l’article 53 CE i 
l’article 8.2 LOPDGDD) estableix que per a que l’exercici d’una funció pública justifiqui 
el tractament de dades personals, ha d’estar recollit en una norma amb rang de llei. 
 
De la Llei 9/2014, en relació amb l’article 28 de la Llei 39/2015, de l’ú d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), se’n pot 
desprendre, per exemple, la base jurídica per a la comunicació de la identitat 
d’alumnes que han superat els cursos de formació, en el cas que una persona iniciï un 
procediment en el qual calgui acreditar la titulació de la qual es disposa i no aporti la 
documentació exigida. Ara bé, de la Llei 9/2014 no es desprèn la comunicació 
generalitzada de la identificació de tots els alumnes que han superat els cursos. 
 
Per això, i d’acord amb el principi de minimització (art. 5.1.c RGPD), en aquest article 
s’hauria de preveure que la comunicació afecti només als alumnes que hagin consentit 
la comunicació o als que iniciïn algun tràmit per al qual sigui necessari acreditar la 
titulació i no l’hagin aportat.  
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V 

 
L’article 84.1 del Projecte disposa: 
 

 “L’òrgan competent en matèria de seguretat industrial encarrega la gestió dels 
procediments i els tràmits inclosos en aquest Decret a l’Oficina de Gestió 
Empresarial, com a responsable d’impulsar i implantar la finestreta única 
empresarial de les administracions públiques a Catalunya, en els termes previstos 
als apartats següents (...)”.  

 
L’article 84.2 afegeix: 
 

“L’encàrrec de gestió inclou, en qualsevol cas, revisar la documentació presentada i 
fer-ne els requeriments, si escau, d’acord amb el criteris de l’òrgan tècnic (...) Així 
mateix, en els tràmits sotmesos als règims de comunicació i declaració responsable, 
l’encàrrec comprèn la gestió i la tramitació fins a la finalització de l’expedient.” 

 
En aquest punt, convé recordar que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, 
el responsable del tractament és “la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del 
tratamiento” (article 4.7 RGPD) i l’encarregat del tractament “la persona física o 
jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento” (article 4.8 RGPD).  
 
Així, d’acord amb l’exposat, l’OGE actua, per una banda, com encarregada del 
tractament de les dades vinculades o generades a l’hora de portar a terme els 
procediments i tràmits que regula el Projecte objecte d’informe i, per una altra, actua 
com responsable del tractament de les dades que es requereixin per a la prestació del 
servei de la finestreta única empresarial de les administracions públiques.  
 
En aquest sentit, i tal com es desprèn també de l’apartat segon de l’article 11.2 de la 
llei 40/2015, de l’ú d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), cal recordar 
l’obligació de formalitzar el corresponent contracte d’encarregat del tractament en els 
termes de l’article 28.3 de l’RGPD, que disposa: 
 

“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; 
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 legal.  
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 
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encargado del tratamiento; 
e) asistirá al responsable, teniendo en 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” 

 
A aquests efectes es recomana la consulta de la Guia de l’encarregat del tractament 
disponible al web de l’Autoritat. 
 
També cal fer menció de l’apartat 7 de l’article 84. Aquest apartat estableix el 
següent: 
 

“La direcció general competent en matèria de seguretat industrial i l’Oficina de 
Gestió Empresarial poden consultar i obtenir per mitjans electrònics les dades 
necessàries per a l’acreditació dels procediments i els tràmits iniciats previstos 
en aquest Decret, tret que la persona interessada s’hi oposi. En aquest cas, és 
necessari que la persona interessada aporti la documentació acreditativa 
pertinent.” 

 
Aquesta previsió està directament relacionada amb el dret a no aportar documents que 
ja es troben en poder de les administracions públiques o que han estat elaborats per 
aquestes (art. 53.1.d de l’LPAC) que es troba desplegat per l’article 28 d’aquesta llei. 
 
S’ha de fer notar però que a l’empara dels esmentats articles de l’LPAC (art. 53.1.d) i 
28) la possibilitat de no aportar els documents exigits es configura com un dret de la 
persona interessada. I és només un cop la persona interessada no ha aportat la 
documentació requerida que entra en joc la possibilitat que l’administració requereixi 
aquesta informació directament a l’òrgan o administració que en disposi. El mecanisme 
previst a l’article 84.7 del projecte s’aparta d’aquesta normativa i inverteix aquest 
esquema de manera que el dret de la persona a aportar (perquè cal recordar que el 
dret a no aportar-la inclou també el dret a aportar-la) només entraria en joc si 
prèviament s’ha oposat a la comunicació directa.  
 
 

VI 
 
Una altra qüestió que cal analitzar és el contingut i la publicitat de les dades 
contingudes en els diversos registres previstos en el Projecte: 

https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies_basiques/Guies-apdcat/guia_encarregat_tractament_rgpd/
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- Registre de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 

(RITSIC). 
- Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya (RASIC). 

 
El projecte de Decret, no concreta les dades que han de contenir aquests registres, 
sinó que és directament la Llei 9/2014 la que concreta la informació que hi ha de 
constar. En canvi, sí que regula la publicitat de les dades del registre. 
 
En concret, l’article 85 del Projecte explicita: 
 
“Les dades incloses en el RITSIC i en el RASIC que tenen caràcter públic són: 
 

a) dades relatives a instal·lacions: les corresponents als apartats a) i d) de 
l’article 6.5 de la Llei 9/2014. 
 
b) Dades relatives a entitats, persones físiques o jurídiques que intervenen com 
a agents en matèria de seguretat industrial: les corresponents als apartats 
a),b),c) i d) de l’article 8.5 de la Llei 9/2014.” 

 
L’article 6.8 de la Llei 9/2014 que regula el RITSIC disposa que “Les dades 
contingudes en el Registre són públiques, llevat de les de caràcter personal, a les 
quals només poden tenir accés llurs titulars respectius i les terceres persones que 
acreditin un interès legítim i directe.” 
 
Pel que fa al RITSIC, l’article 85 del Projecte concreta que les dades incloses  en el 
RASIC que tenen caràcter públic son les corresponents als apartats a) i d) de l’article 
6.5 de la Llei 9/2014. Aquestes dades, d’acord amb el disposa l’article 8.5 de la Llei 
9/2014 son: 
 

“a) El número d’inscripció en el Registre. 
(...) 
d) El nom i les dades d’identificació del titular de la instal·lació.” 

 
Tenint en compte el que estableix l’article 6.8 de la llei 9/2014, en el cas que el titular 
de la instal·lació sigui una persona física seria contrari a la llei la publicació del nom i 
les dades d’identificació del titular de la instal·lació. Per això caldria limitar la informació 
difosa a les dades relatives a les dades de les lletres a) (número d’inscripció)  i b) 
(dades d’emplaçament de la instal·lació). En canvi la difusió de les dades a les quals 
es refereix la lletra d), només estaria justificat, d’acord amb l’article 6.8 de la Llei 
9/2014, en aquells casos en els quals el titular de la instal·lació no sigui una persona 
física. 
 
Malgrat que l’article 6.2 faci referència a que aquest registre té no només una finalitat 
de control sinó també una finalitat de promoció, en aquest cas, a diferència del que 
succeeix en el cas del RASIC, no resulta rellevant per a les terceres persones el 
coneixement de la identitat del titular de la instal·lació, llevat que acreditin un interès 
legítim i directe (tal com apunta l’article 6.8). 
 
La publicació de les dades de localització pot acabar permetent identificar el titular de 
la instal·lació, però aquesta interpretació s’adequaria a l’article 6.8 de la Llei que 
parteix de la previsió general que el registre ha de ser públic. I si pel que fa a les 
persones físiques no es publica la informació de la lletra d) -tal com es desprèn del 
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mateix article 6.8 de la llei- aleshores per identificar la instal·lació pot resultar necessari 
disposar de la informació de la lletra b). 
 
Pel que fa al RASIC, l’article 85 del Projecte concreta que les dades incloses  en el 
RASIC que tenen caràcter públic son les corresponents als apartats a), b), c) i d) de 
l’article 8.5 de la Llei 9/2014. Aquestes dades, d’acord amb el disposa l’article 8.5 de la 
Llei 9/2014 son: 
 

“a) El número d’inscripció en el Registre. 
b) El número d’identificació fiscal. 
c) La raó social o denominació. 
d) El domicili, el telèfon i l’adreça de correu electrònic. 
(...)” 
 

Pel que fa a la publicitat de les dades inscrites l’article 8.8 de la Llei 9/2014 que regula 
el RASIC i disposa el següent que “Les dades contingudes en el Registre són 
públiques, llevat de les de caràcter personal, que tenen la protecció establerta per la 
Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. De les dades que constin en el Registre relatives a l’activitat inspectora i 
sancionadora, només  es poden difondre les relatives a sancions fermes imposades a 
agents de la seguretat industrial mentre duri l’execució de la sanció, El departament 
competent en matèria de seguretat industrial ha de difondre la llista actualitzada dels 
organismes de control que presten serveis a Catalunya i els àmbits reglamentaris 
sobre els quals actua cada organisme per a informar els usuaris dels serveis”. 
 
A la vista d’aquestes previsions, per una banda es valora positivament que l’article 85 
especifiqui quines són les dades personals contingudes en el registre que seran 
públiques. 
 
En aquest punt, el projecte recull les consideracions efectuades a l’informe PS 21/2013 
emès per aquesta Autoritat en relació a la Llei 9/2014, el desplegament de la qual és 
objecte del present Projecte (Fonament jurídic V), disponible al web de l’Autoritat ( 
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/ ) que resulten igualment d’aplicació al Projecte que 
ara s’examina. En aquest sentit el projecte opta per difondre només determinada 
informació (p. ex. núm. d’inscripció al registre, la raó social i denominació  i dades de 
localització dels establiments i telèfon o adreça de correu de contacte), per tal de 
poder comprovar que un determinat agent està inscrit al registre i poder posar-s’hi en 
contacte. 
 
En aquest cas, l’article 8.8 de la Llei 9/2014 estableix que “les dades contingudes en el 
Registre són públiques, llevat de les de caràcter personal, que tenen la protecció 
establerta per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.  (...)”. Òbviament, en el cas que els agents siguin persones físiques 
difondre informació sobre la denominació de l’agent o les seves dades de localització 
és clarament informació de caràcter personal i en principi es podria veure afectada per 
aquesta limitació prevista a la mateixa Llei 9/2014. No obstant això, tenint en compte 
que el mateix article 8, al seu apartat 2 preveu que la finalitat del registre no és només 
l’exercici de les facultats de control, sinó també la promoció, entesa com a mecanisme 
per tal de poder comprovar que un determinat establiment està inscrit al registre i 
poder posar-s’hi en contacte, resulta imprescindible que les persones usuàries puguin 
disposar d’aquesta informació. En aquest sentit, l’article 8.8 estableix que “El 
departament competent en matèria de seguretat industrial ha de difondre la llista 
actualitzada dels organismes de control que presten serveis a Catalunya i els àmbits 
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reglamentaris sobre els quals actua cada organisme per a informar els usuaris dels 
serveis.”.  
 
Ara bé, en el cas que es refereixi a persones físiques, la informació prevista a la lletra 
b) (número d’identificació fiscal) no sembla que sigui necessari que es difongui per a 
assolir aquesta finalitat. 
 
Per altra banda, fer notar que l’article 8.8 de la Llei habilita també la publicació de 
determinada informació relativa a les sancions fermes que consti en aquest registre 
mentre duri l’execució de la sanció, tot i que l’article 85 del Projecte no recull aquesta 
previsió.  
 
Seria bo que si es preveu incorporar una referència a aquesta qüestió, s’especifiqui 
que les sancions a les quals cal donar difusió són només aquelles que afecten 
l’exercici de l’activitat, d’acord amb el règim sancionador que preveu la llei, i només 
mentre duri aquesta afectació. 
 
 

VII 
  
Al llarg del text del Projecte de decret es fa referència, en multituds d’ocasions, a la 
tramitació electrònica dels procediments, amb independència que els persones 
interessades siguin persones físiques o jurídiques. 
 
A títol d’exemple, l’article 7.1  disposa que “Per inscriure’s en el RITSIC, els titulars de 
les instal·lacions han de presentar a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya competent en matèria de seguretat industrial per mitjà de l’Oficina de Gestió 
Empresarial i fent ús de la tramitació digital que estableix l’article 84 d’aquest Decret 
(...)” ;  
 
O, per exemple, l’article 22.1.d) disposa que quan la inspecció identifiqui un o més 
defectes molt greus o crítics, l’organisme de control ha de “comunicar-ho de manera 
immediata a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats per aquest efecte” 
 
 L’article 27.1 quan regula el procediment administratiu per a la inscripció dels agents 
de la seguretat industrial de Catalunya, disposa que “ La inscripció s’ha de fer per mitjà 
de l’Oficina de Gestió Empresarial i fent ús de la tramitació digital, d’acord amb les 
previsions de l’article 84 d’aquest Decret” 
 
 L’article 30 quan regula el procediment d’autorització administrativa disposa que “Les 
sol·licituds d’autorització dels agents que iniciïn la seva activitat a Catalunya s’han de 
tramitar a través del portal web del Canal Empresa. (...).”;  
 
O, per exemple, l’article 36.4 quan disposa que “Les sol·licituds per accedir a les 
proves per adquirir la competència professional i la documentació addicional requerida 
s’han de tramitar a través del portal web del Canal Empresa.”  
 
També, l’article 84.3 del Projecte disposa: 
 

 “Els procediments i els tràmits inclosos en aquest Decret, d’acord amb el que 
determina l’article 7 de la Llei 18/2020, s’han de fer per mitjans electrònics. Aquesta 
obligació inclou totes les comunicacions que faci el titular de l’activitat econòmica en 
la relació amb l’Administració de la Generalitat. S’han de gestionar digitalment, 
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mitjançant els models normalitzats disponibles al portal únic per a les activitats 
econòmiques, Canal Empresa, als quals es pot accedir també des de la seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya i des del portal web de l’àmbit de 
seguretat industrial. L’ús dels models normalitzats establerts de manera específica 
per als procediments i els tràmits inclosos en aquest Decret és obligatori i, en cas 
que la sol·licitud no es faci mitjançant el model normalitzat previst, es considerarà 
no presentada amb caràcter general.” 

 
D’entrada, el Departament haurà de tenir en compte els principis generals que 
estableix la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya, en concret, les previsions de l’article 15, que estableix una sèrie de 
criteris que s’han de tenir en compte a l’hora d’incorporar els mitjans electrònics en 
l’actuació del sector públic, especialment, “l’impacte de la incorporació dels mitjans 
electrònics en la seguretat de la documentació i la informació i les dades de caràcter 
personal que contenen” (apartat d). 
 
Per altra banda, des de la perspectiva de la protecció de dades, l’article 5.1.f) de 
l’RGPD, relatiu al principi d’integritat i confidencialitat, disposa el següent: 
 

“Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad 
adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no 
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.” 

 
D’acord amb aquest principi, cal implementar mesures tècniques i organitzatives 
adients per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que comporta el tractament 
de la informació personal previst en el Projecte, tenint en compte l’estat de la tècnica, 
els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, 
així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les 
persones físiques afectades (articles 24 i 32 RGPD). 
 
Sobre l’adopció d’aquestes mesures, apuntar que l’RGPD estableix un model de 
seguretat que es fonamenta en la necessitat d’una avaluació de riscos prèvia per part 
del responsable per determinar quins són els riscos que es preveu objectivament que 
pugui generar el tractament i, a partir d’aquí, determinar i implementar les mesures de 
seguretat adients per fer-hi front. 
 
Recordar que l’aplicació d’aquestes mesures estarà marcada pels criteris establerts a 
l’Esquema Nacional de Seguretat, aprovat pel Reial Decret 3/2010, de 8 de gener. 
 
En aquest sentit, l’LOPDGDD disposa que: 
 

 “Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector 
público. 
1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse 
en caso de tratamiento de datos de carácter personal, para evitar su pérdida, 
alteración o 
acceso no autorizado, adaptando los criterios de determinación del riesgo en el 
tratamiento de los datos a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 
2016/679. 
2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán 
aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que 
correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como 
impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o 
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fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado. 
En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, 
encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán 
con las de la Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional 
de Seguridad.” 

 
Per tant, caldrà aplicar les mesures de seguretat establertes a l’Esquema Nacional de 
Seguretat en el tractament de la documentació a què es refereix el Projecte. 
 
 
Conclusió 
 
Examinat el projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de decret de 
desplegament dels títols i, III i IV de la Llei 9/2014 de 31 de juliol de la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes es considera adequat a 
les previsions establertes a la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal, sempre que es tinguin en compte les consideracions fetes en aquest 
informe. 
 
 
Barcelona, 25 de març de 2022 
 
 
 
 
 


