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SECCIÓ                                : Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
 
Pla de 
Govern:    

 

Pla Departamental:  

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa: 
La recollida i el tractament  de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que 
els encomana l'ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat no solament de l'aplicació de l'activitat 
del sector públic, sinó, fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la 
informació. 
En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, no solament 
el preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, 
l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic. 
Aquest programa dota de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la 
protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els òrgans, els organismes i les entitats pertanyents, vinculats o dependents de les institucions públiques de 
Catalunya (Administració de  la Generalitat, ens locals de Catalunya, universitats i corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions a 
Catalunya), així com les persones físiques i jurídiques que gestionen serveis públics, i la ciutadania de Catalunya en general. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
La recent aprovació del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), que serà aplicable a partir del 25 maig 2018, comporta un esforç de divulgació i difusió en la ciutadania 
en general i a la resta d'entitats del sector públic català en particular. 
El nou Reglament inclou entre els seus objectius la modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament 
del dret fonamental a la protecció de dades, per tal d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals. La nova normativa preveu  
qüestions que, en el moment d'aprovar-se la Directiva 95/46, o bé es trobaven en una fase incipient o bé no es coneixien, com ara Internet, les 
xarxes socials, les dades biomètriques, el dret a l'oblit, el robatori d'identitat o la informàtica en núvol. 
El Reglament europeu preveu que, a diferència del que succeeix actualment, les infraccions a la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal comeses per les administracions públiques puguin ser sancionades mitjançant la imposició de multes. Es crea la figura dels delegats de 
protecció de dades, com a persones responsables en el si de les organitzacions (també les del sector públic) de vetllar perquè es respecti la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
L'administració electrònica és un instrument per millorar l'accés a la informació en mans dels poders públics i fer-la més accessible, d'aquesta 
manera  s'afavoreix la participació ciutadana. Però en la cerca d'aquesta transparència de l'Administració no podem deixar de banda que el que es 
pretén no és el control de les persones sinó de les institucions públiques, per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Per tant, cal que quan 
es tracti de difondre i de donar accés a informació que contingui dades de caràcter personal, es realitzi una ponderació dels béns i drets que estiguin 
en joc per tal de no buidar de contingut cap dels béns i principis constitucionals que es volen garantir. 
Des de l'exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l'APDCAT, es pot constatar un millor coneixement del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal i una millor presa de consciència d'aquest dret per part dels seus titulars. Aquesta presa de consciència s'assoleix amb la difusió 
del dret que permet no només que la ciutadania sigui conscient dels seus drets, sinó també que els poders públics assumeixin les obligacions de 
gestionar la informació personal com una eina per obtenir-ne la confiança. Amb l'aprovació del nou Reglament europeu, l'APDCAT ha de reforçar la 
seva tasca divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal. 
 

Marc regulador del programa: 
Estatut d'autonomia. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reglament de desplegament de la Llei 
orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. Estatut de l'APDCAT (aprovat mitjançant Decret 48/2003, de 20 de febrer). Instruccions i recomanacions de l'APDCAT 

Missió 
Vetllar perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en relació amb qualsevol tractament 
de dades de caràcter personal, mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria 
i el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està vinculada, per tal de fer realitat a Catalunya una 
societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desenvolupar i consolidar bones pràctiques en bon govern per a garantir el dret a una bona administració (OE1.1) 
   

  
1. Tutelar els drets de la ciutadania a la protecció de dades de caràcter personal mitjançant actuacions d’inspecció i control per tal d’exigir les 
responsabilitats adients als titulars de fitxers i encarregats dels tractaments de dades. 
2. Mantenir el nombre d’entitats que utilitzen el servei de consultoria. 
3. Assolir les 1.500 inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya. 
4. Assolir les 15 activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades. 
5. Mantenir per sobre de 1.500 les consultes ateses pel servei d’atenció al públic. 
6. Assolir les 460.000 visites al portal de l’APDCAT. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1.Activitat preventiva: assessorament en matèria de protecció 
de dades (informes, dictàmens, consultes, informes GAIP i 
estudis) 

Nombre OE2.5   300,00

2. Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en 
matèria de protecció de dades 

Nombre OE2.5 40,00 15,00 15,00 15,00

3. Nombre de consultes ateses pel servei d'atenció al públic Nombre OE2.5 2.796,00 3.200,00 3.000,00 1.750,00

4. Nombre de visites al portal de l'APDCAT Nombre OE2.5 453.541,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.084.352,13
2 Despeses corrents de béns i serveis 715.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 15.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 6.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.820.352,13
 

Llocs de treball pressupostats del programa 36


