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Informe jurídic en relació amb el Projecte de decret sobre el Registre de 
Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
  
 

Antecedents 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades el Projecte de decret sobre el 
Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
per tal que l’Autoritat emeti informe. 

El Projecte s’acompanya de la Memòria justificativa i de la Memòria d’avaluació d’impacte, 
així com de l’Informe jurídic preliminar en relació amb el Projecte de decret, i de l’Informe 
complementari al dit Informe jurídic preliminar. 
 
Analitzat el Projecte, tenint en compte la normativa vigent aplicable, i d’acord amb l’informe 
de l’Assessoria Jurídica, s’informa del següent: 
 
 

Fonaments Jurídics 
 

I 
 
 
        (...) 
 
 

II 
 
El Projecte de decret consta de preàmbul, deu articles, una disposició transitòria, una 
disposició final, i tres annexos. 
 
Segons el preàmbul del Projecte examinat, la nova norma “(...) és una mesura normativa per 
complir les determinacions de la Llei 42/2007 pel que fa a promoure la participació i les 
activitats que contribueixin a assolir els objectius de la Llei, com ara les iniciatives 
comunitàries i privades de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.” 
 
El mateix preàmbul afegeix que: “Amb la creació del Registre de Finques amb Iniciatives de 
Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, la Generalitat disposa d’una eina que, 
d’una banda, permet el reconeixement d’aquestes iniciatives desenvolupades per la societat 
civil catalana, i, d’una altra, facilita l’aplicació de mesures adreçades a fomentar-les com ara 
subvencions, ajuts o beneficis fiscals que promogui l’Administració de la Generalitat.” 
 
Segons el preàmbul de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, estatal, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat, “(...) es obligación de las Administraciones Públicas (…); promover la 
utilización de medidas fiscales para incentivar las iniciativas privadas de conservación de la 
naturaleza; (...)”. 
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L’article 3.37 de la mateixa Llei 42/2007, defineix les entitats de custòdia del territori com 
aquelles organitzacions de naturalesa pública o privada, sense ànim de lucre, que duen a 
terme iniciatives que inclouen l’establiment d’acords de custòdia del territori per a la 
conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.  
 
Segons l’article 4.4 de la Llei citada, en la planificació i la gestió dels espais protegits i la 
conservació dels hàbitats i les espècies, cal fomentar els acords voluntaris amb propietaris i 
usuaris dels recursos naturals, així com la participació de la societat civil en la conservació 
de la biodiversitat.  
 
Segons l’article 76.1 de la Llei: “1. Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del 
territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o 
públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la 
biodiversidad.” 
 
Des d’un punt de vista formal fem notar que el preàmbul del Projecte de decret es refereix 
erròniament a l’article 4.3 enlloc de referir-se a l’article 4.4, d’una banda, i a l’article 72 enlloc 
de referir-se a l’article 76.1, de l’altra). 

Finalment, segons l’article 5.2 de la mateixa Llei 42/2007: 
 
“2. Las Administraciones públicas en su respectivo ámbito competencial: 
(…) 
c) Promoverán la utilización de medidas fiscales y otros incentivos económicos para la 
realización de iniciativas privadas de conservación de la naturaleza, y para la 
desincentivación de aquéllas con incidencia negativa sobre la conservación de la 
biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural. 
 
(…).” 
 
En aquest context, el Projecte de decret examinat té per objecte “crear i regular el Registre 
de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat” (art. 1). 
 
L’article 3 del Projecte defineix el Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat, com un registre administratiu de caràcter públic (apartat 
1), adscrit a l’Agència de la Natura de Catalunya, d’aquest amb les funcions que recull 
l’article 3 de la Llei 7/2020, de 2 de juliol, de l‘Agència de la Natura de Catalunya (apartat 2).  
 
El Projecte regula les finalitats del Registre (art. 4), el procediment d’inscripció (art. 6), el 
contingut de la inscripció (art. 7), i la publicitat i tractament de les dades del Registre (art. 8), 
entre d’altres qüestions. Així mateix, els annexos incorporen el “contingut mínim del 
contracte de custòdia del territori” (annex 1), el “contingut mínim del conveni” (annex 2) i el 
“contingut mínim del pla de gestió de la iniciativa de conservació” (annex 3). 
 
Situat el marc normatiu en el que s’emmarca el Projecte de decret examinat, el Projecte 
comportarà el tractament de dades personals, protegides pels principis i garanties de la 
normativa de protecció de dades. 
 
És dada personal “qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable 
(l'interessat). S’ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la identitat de 
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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).  
 
Segons l’article 2 del Projecte, s’entén per: 
 

“f) Pla de gestió: instrument de planificació en què es defineixen els objectius específics de 

conservació del patrimoni natural i la biodiversitat per a una finca o conjunt de finques, el 
programa de mesures o d’actuacions de gestió necessàries per assolir-los en un temps 
determinat i els mecanismes de seguiment per avaluar-ne els resultats obtinguts. La persona 
propietària, arrendatària o titular d’altres drets sobre la finca és la responsable de l’execució 
del Pla de gestió.  
 
g) Conveni: acord de caràcter general que conté uns pactes en relació amb la conservació 
del patrimoni natural i la biodiversitat en una finca i que es produeix entre una Administració 
pública i una persona propietària o una entitat sense ànim de lucre que té assumida la gestió 
de la finca per un negoci jurídic previ amb la propietat.” 
 
La normativa de protecció de dades no resulta aplicable a la informació relativa a persones 
jurídiques (art. 4.1 RGPD). 
 
 
 
Sí resulta aplicable en relació amb la informació que permeti identificar de manera directa o 
indirecta persones físiques, com podrien ser persones responsables de la gestió de la finca 
que sol·liciten la inscripció al Registre (art. 6.1), inclosos els empresaris individuals i 
professionals liberals titulars que gestionen les finques, sense descartar, si escau, persones 
físiques representants de les entitats responsables de les finques que puguin constar al 
Registre. 
 
Els principis i garanties de la normativa de protecció de dades s’apliquen a les dades de les 
persones físiques que puguin ser objecte de tractament al Registre (art. 4.1 RGPD).  
 
Per tant, d’entrada, atès que arran de la creació i la gestió del Registre de Finques amb 
Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, es pot produir un tractament 
de dades de persones físiques, aquest tractament haurà de donar compliment als principis i 
garanties de la normativa de protecció de dades personals (RGPD i Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD)). 

 
 

III 
 
Tenint en compte que el Registre té per finalitat el reconeixement dels compromisos de 
conservació del patrimoni natural adquirits per les persones físiques i jurídiques promotores 
o responsables de les iniciatives de conservació als efectes de poder optar a mesures de 
foment (subvencions, ajuts o beneficis fiscals), segons es preveu a l’article 4.b) del Projecte, 
és clar que el Registre contindrà dades d’aquestes persones físiques i jurídiques. 
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Així es preveu a partir de les definicions esmentades (art. 2.f) i 2.g) Projecte), i en l’article 
7.1.e) del Projecte, segons el qual la inscripció de cada finca contindrà, entre d’altres, 
informació de la “Persona o entitat responsable de la gestió de la finca”. 
 
La normativa de protecció de dades preveu que les dades personals s’han de tractar de 
forma transparent en relació amb les persones afectades (principi de transparència, art. 
5.1.a) RGPD). 
 
Als efectes que interessen, això es tradueix en la conveniència que el Projecte exposi amb 
la major claredat possible, quines són les dades personals que seran objecte de tractament. 
 
Com ha fet avinent abastament aquesta Autoritat, el compliment per part del responsable del 
tractament (art. 4.7 RGPD) d’aquest principi de transparència, facilita que els afectats tinguin 
un coneixement clar de quines dades es tractaran, cosa que facilita, si escau, l’exercici dels 
drets que la normativa de protecció de dades els reconeix (drets d’accés, rectificació, 
supressió, entre d’altres). 
 
Tenint en compte les finalitats del Registre (art. 4 Projecte), sembla clar que l’Administració 
responsable ha de poder disposar de la informació adequada, pertinent i necessària per a 
aquesta finalitat (principi de minimització, ex. art. 5.1c) RGPD). 
 
A efectes de claredat, i atès que l’article 7.1 del Projecte es refereix a la informació relativa a 
la inscripció de les finques, pel que fa a la informació de les persones físiques responsables 
de la finca (o, si escau, persones físiques representants de les entitats), a priori sembla 
raonable que l’Administració responsable hagi de disposar de dades com ara el nom i 
cognoms, número de DNI i dades de contacte d’aquestes persones, per poder-hi contactar i, 
en definitiva, donar compliment a les finalitats del propi Registre. 
 
Tenint en compte això, i per la informació de què es disposa, sembla raonable que la 
inscripció al Registre pugui incloure aquestes dades. 
 
Per això, en aplicació dels principis de protecció de dades esmentats, i als efectes de 
precisar la informació relativa a les persones responsables de finques de manera més clara, 
es proposa, si escau, la següent redacció alternativa per a l’article 7.1.e) del Projecte: 
 
“e) Persona o entitat responsable del la gestió de la finca: denominació o nom i cognoms, 
número de DNI i dades de contacte.” 
 
En aquest mateix sentit, als 3 annexos, la referència a què els diferents instruments que s’hi 
regulen (contracte de custòdia del territori, conveni o pla de gestió de la iniciativa de 
conservació) han de contenir “Dades de les parts”, resulta excessivament àmplia. Convindria 
concretar-ho referint-se a “Dades identificatives i de contacte de les parts”. 
 
  

IV 
 
L’article 8 del Projecte de decret preveu el següent: 
 

“Publicitat i tractament de les dades del Registre 
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8.1 La informació del Registre, tret de les dades de caràcter personal, es pot consultar al 
web del departament competent en matèria de medi ambient i al Portal de la Transparència 
de la Generalitat. 
 
8.2 Les dades del Registre són objecte d’un tractament electrònic i s’integren en una base 
de dades única que ha de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i de seguretat de la informació.” 

 
L’article 8.1 del Projecte, preveu que la informació del Registre, “tret de les dades de 
caràcter personal”, es podrà consultar a través del web del Departament competent i del 
Portal de transparència de la Generalitat. 
 
D’entrada, sembla que aquesta previsió del Projecte s’estableix en el sentit que s’exclourien 
les dades personals tractades al Registre d’una difusió generalitzada, a l’abast de tothom, a 
través del portal de transparència. 
 
Ateses les finalitats del Registre, que té per objecte recollir la informació sobre les finques a 
què es refereix el Projecte per tal de reconèixer els compromisos de conservació del 
patrimoni natural adquirits voluntàriament pels afectats, és clar que és l’Administració 
responsable la que ha de disposar de la informació del Registre, als efectes de donar 
compliment a aquestes finalitats. Per tant, resulta adequat des de la perspectiva de la 
normativa de protecció de dades personals que es prevegi una difusió de la informació del 
Registre que exclou la de les dades personals que s’hi tractaran, ja que per a donar 
compliment a les finalitats del Registre no sembla justificat difondre-les. 
 
Per tant, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, es valora 
positivament aquesta previsió de l’article 8.1 del Projecte. 
 
També es valora positivament la previsió de l’article 8.2, que explicita el necessari 
compliment de la normativa de protecció de dades, i la referència a la seguretat de la 
informació. 
 
En aquest sentit recordem que, segons l’article 5.1.f) del RGPD, les dades personals s’han 
tractar de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el 
tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, 
mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (principis 
d’integritat i de confidencialitat). 
 

 
Conclusió 
 
Examinat el Projecte de decret sobre el Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació 
del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, sempre que es tinguin en compte les consideracions 
fetes en aquest informe. 
 
 
Barcelona, 30 de juny de 2022 

 
 


