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Informe en relació amb l’avantprojecte de Llei de promoció, foment i ordenació 
de l’economia social i solidària a Catalunya  
 
 
 

Antecedents 
 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit del Departament 
d’Empresa i Treball en el qual es demana que l’Autoritat emeti un informe sobre 
l’avantprojecte de Llei de promoció, foment i ordenació de l’economia social i solidària a 
Catalunya. 
 
Analitzat l’avantprojecte de llei, tenint en compte la normativa vigent aplicable i d’acord amb 
l’informe de l’Assessoria Jurídica, informo del següent: 
 
 

Fonaments Jurídics 
 

I 
 

(...) 
 

II 
 
 
L’avantprojecte de Llei que té per objecte, d’acord amb el que estableix el seu article 1.1, 
“establir un marc jurídic comú de promoció, de foment i d’ordenació de l’economia social i 
solidària a Catalunya (...)”, s’estructura en sis títols, amb vint-i-dos articles, quatre 
disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i tres disposicions finals: 
 

- El títol I, relatiu a les disposicions generals. 
- El títol II, relatiu a l’organització i representació de l’economia social i solidària. 
- El títol III, sobre les mesures de sensibilització i formación. 
- El títol IV, relatiu a mesures per promoure la creació i l’enfortiment de l’economia 

social i solidària. 
- El títol V, sobre les mesures per promoure el mercat social, la integració econòmica i 

els béns comuns. 
- Títol VI, sobre les mesures de foment de la innovació, d’avaluació d’ impacte de 

l’economia social i solidària, de fiscalitat, bonificacions i finançament. 
 
El seu àmbit d’aplicació, és “el conjunt d’entitats de l’economia social i solidària que tinguin 
el domicili social a Catalunya i desenvolupin la seva activitat principalment a Catalunya”, 
segons estableix l’article 2.1. 
 
Cal assenyalar que aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la 
incidència que aquest projecte pot tenir des del punt de vista de la protecció de dades 
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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 del 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, 
General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD)). Per tant, queda fora de l’objecte 
d’aquest informe qualsevol aspecte que no afecti les dades personals. 

 
Al respecte convé recordar que, no està sotmès a l’RGPD el tractament de les dades de les 
persones jurídiques, tal i com especifica el mateix RGPD, en establir que “la protección 
otorgada por el presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas, 
independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en relación con el 
tratamiento de sus datos personales. 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.” (Considerant 14).  
 
En conseqüència el tractament de dades de les entitats d’economia social i solidaria que es 
puguin derivar de l’aplicació de l’avantprojecte de llei no resultaria sotmès a la normativa de 
protecció de dades. No obstant, la normativa de protecció de dades si seria d’aplicació al 
tractament de les dades personals de les persones que actuen en representació d’aquestes 
entitats. 
 
 

III 
 
L’article 9 de l’avantprojecte de llei preveu la creació d’un Registre de l’economia social i 
solidaria al qual es poden inscriure les entitats que vulguin ser reconegudes com a economia 
social i solidària. En concret, aquest article 9 estableix: 
 

“Article 9.- Acreditació de la condició d’entitat de l’economia social i solidària i Registre de 
l’economia social i solidària 
9.1. Les entitats que vulguin ser reconegudes, als efectes de promoció, de foment i 
ordenació previstos en aquesta Llei, com a economia social i solidària han de passar un 
procés de reconeixement mitjançant l’acreditació del compliment dels principis i valors i 
requisits, segons la tipologia que es vulgui registrar, establerts als articles 4, 5, 6, 7 i 8 en 
el seu funcionament i en la manera de desenvolupar l’activitat, en la forma en què 
s’estableixi per reglament. 
 
9.2. S’ha de crear un Registre a la unitat orgànica competent en matèria d’economia 
social i solidària, davant del qual les entitats que vulguin obtenir la qualificació d’entitat 
d’economia social i solidària a efectes de les mesures de promoció i foment que les 
administracions catalanes adoptin a favor d’aquest tipus d’economia han de presentar, 
en la forma que es determini reglamentàriament, la corresponent sol·licitud i la 
documentació acreditativa del compliment dels principis, valors i requisits recollits als 
articles 4, 5, 6, 7 i 8 que configuren la identitat de les entitats d’economia social i 
solidària. La inscripció en aquest Registre serà requisit per poder accedir a les mesures 
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de promoció o foment que les administracions catalanes adoptin a favor de les entitats 
de l’economia social i solidària. 
 
9.3. S’ha de dotar al Registre dels sistemes electrònics que facin possible la tramitació 
telemàtica, la publicitat telemàtica del contingut, l’accés a la informació telemàtica per 
part de les persones interessades, l’explotació del seu contingut i la possibilitat de 
consulta a d’altres registres de Catalunya amb competència registrals en relació amb les 
entitats d’economia social i solidària. 
 
9.4. En el cas de les entitats de l’article 3.2.a) pel que fa al compliment dels requisits 
exigits en aquesta Llei només caldrà aportar al Registre de l’economia social i solidària  
aquella documentació o informació que no consti en el registre competent per raó de la 
naturalesa de l’entitat.” 

 
Respecte de l’aplicació d’aquest article recordar, pel que fa a la sol·licitud a que fa referència 
l’apartat 2, que es preveu que es concreti reglamentàriament, que en la mesura que 
comporti la recollida de dades personals, caldrà donar compliment a la normativa de 
protecció de dades pel que fa al dret d’informació previst a l’article 13 de l’RGPD. 
 
L’apartat 3 del mateix article 9 preveu que es doti al Registre “dels sistemes electrònics que 
facin possible la tramitació telemàtica, la publicitat telemàtica del contingut, l’accés a la 
informació telemàtica per part de les persones interessades ...”.  
 
No es concreta en aquest article quina informació del registre es farà pública. En el cas que 
el registre inclogui dades personals, siguin de les persones representants de les entitats, 
altres persones vinculades o altres persones en general, cal tenir en compte que d’acord 
amb l’article 6.1.e) de l’RGPD  i l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) la divulgació o 
comunicació s’hauria de preveure en una norma amb rang de Llei. En no disposar en el 
moment de fer aquest informe de quines seran les dades que es preveu recollir en el registre 
no és possible fer un pronunciament sobre aquesta qüestió. En qualsevol cas, es recomana 
revisar aquesta qüestió per tal de recollir, si escau, a nivell legal la publicitat de les dades 
personals que resultin estrictament necessàries per assolir la finalitat del registre, d’acord 
amb el principi de minimització de les dades (art. 5.1.c RGPD). 
 
Així mateix, recordar que l’article 19 de l’LOPDGDD considera lícit el tractament de les 
dades de contacte de les persones físiques que presten serveis en una persona jurídica per 
a posar-s’hi en contacte. Així  l’article 19 estableix el següent: 
 

“1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) 
del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los 
relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten 
servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su 
localización profesional. 
b) Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier 
índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. 
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2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los 
empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos 
únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos 
como personas físicas. 
 
3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de 
esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados 
anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio 
de sus competencias.” 

 
Entre els responsables del tractament inclosos a l’article 77.1 de l’LOPDGDD, a què 
expressament fa referència aquest article 19.3 de l’LOPDGDD, hi trobem, entre d’altres, 
l’Administració de la Generalitat. 
 
Cal recordar que 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).  
 
 

IV 
 

Pel que fa als sistemes electrònics per a la gestió del registre, des de la vessant de la 
protecció de dades, el Departament haurà de tenir en compte les previsions de l’article 15 de 
la Llei 29/2010, 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). 
 
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 a l’avantprojecte de llei, 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 
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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 311/2022, de 3 de maig.  
 
 

Conclusió 
 
Examinat l’Avantprojecte de Llei de promoció, foment i ordenació de l’economia social i 
solidària a Catalunya, es considera adequat a les previsions establertes a la normativa sobre 
protecció de dades personals. 
 
 
Barcelona, 22 de desembre de 2022 


