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Ref.: Aportacions de l’Oficina a la consulta
pública en relació amb el projecte de decret
sobre les persones delegades de protecció de
dades de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic (exp. 5/2022)

Hble. Sra. Laura Vilagrà Pons

Consellera de la Presidència

Benvolguda consellera,

El passat 18.07.2022 el Departament de Presidència va sotmetre a 

informació pública el projecte de Decret sobre les persones 

delegades de protecció de dades de l’Administració de la Generalitat 

i el seu sector públic. 

Anteriorment a aquesta data, el 8.07.2020, el Departament de 

Polítiques Digitals i Administració Pública de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya va dur a terme una consulta pública prèvia 

a l’elaboració del projecte d’aquest projecte de Decret.  En el marc 

d’aquest tràmit, l’Oficina Antifrau de Catalunya va dur a terme una 

sèrie d’aportacions a la consulta (exp. 14/2020) d’acord amb les 

atribucions que els articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, del 5 de 

novembre i l’art. 13.2 d) de les Normes d’actuació i de règim interior li 

atorguen, específicament en l’àmbit de l’assessorament i la 

formulació de propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de 

la Generalitat i als òrgans de l’Administració, circumscrits a l’àmbit 

de la prevenció i la lluita contra la corrupció així com a qualsevol 

activitat relacionada. 
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En data 30.09.2020, la Direcció General de la Funció Pública (DGFP) 

va emetre un informe de retorn de les aportacions de l’Oficina a la 

consulta pública prèvia esmentada. En general, el document 

assenyalava que es recollien i compartien les observacions 

formulades per l’OAC i que es valorarien en la redacció definitiva del 

text del projecte.  

 

Específicament, la DGFP compartia amb l’Oficina la necessitat 

d’objectivitat i transparència en l’acreditació de la capacitat i el 

mèrit en l’accés a les funcions de delegat de protecció de dades 

(DPD) així com la necessitat d’independència en l’exercici de les 

funcions del Delegat, aspecte que es tindria en compte en la 

confecció de l’estructura que havia de garantir-ne l’exercici.  

 

A més a més, es compartia la necessitat d’absència de conflictes 

d’interès i es considerava un aspecte essencial de la regulació 

d’aquesta figura; també s’indicava que es valoraria la recomanació 

que formulava l’OAC, en el sentit que aquests llocs de treball 

s’haurien de reservar a funcionaris públics de carrera i que s’haurien 

de proveir mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats, 

desaconsellant-se fer-ho per lliure designació, tal i com plantejava el 

projecte.  

 

Finalment, la DGFP assenyalava que es valoraria adequadament el 

suggeriment de l’existència d’un referent ètic (unipersonal o 

col·legiat) a qui les persones delegades de protecció de dades es 

poguessin adreçar per formular consultes en cas que necessitin 

assessorament ètic en l’exercici de les seves funcions professionals 

 

En aquest marc, us trameto les consideracions elevades des de la 

Direcció de Prevenció de l’Oficina, que es transcriuen a continuació: 
 
“En coherència amb les previsions normatives citades i el retorn formulat 
per la Direcció General de Funció Pública, el propòsit d’aquest document 
és formular determinades recomanacions en relació amb algunes de les 
qüestions plantejades en el seu moment que semblaria no han estat 
acollides en el text del projecte de Decret, així com formular-ne algunes de 
noves que es deriven del nou text sotmès a informació pública, 
estrictament des del punt de vista de les funcions atribuïdes 
normativament a l’Oficina. 
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Així doncs i, a manera d’advertiment previ, es vol deixar constància que en 
aquestes recomanacions, l’Oficina es limita, dins el seu àmbit 
competencial,  a reflexionar sobre aquelles qüestions que es consideren 
rellevants per tal que un correcte exercici de la potestat reglamentària en 
aquesta matèria contribueixi a reforçar el sistema d’integritat pública i 
també la transparència. 
 
 

1. Marc normatiu: el Reglament General de Protecció de Dades i altres 
previsions normatives en vigor  

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 dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
(RGPD en endavant) va incorporar diverses novetats que afectaven les 
administracions públiques, entre elles l’obligació de designar una persona 
delegada de protecció de dades (DPD). La norma de referència es va 
publicar el 4 de maig de 2016, va entrar en vigor 20 dies després de la seva 
publicació i va esdevenir plenament aplicable dos anys més tard, el 25 de 
maig de 2018. 
 
Posteriorment, va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(en endavant LOPDPiGDD) que també incorpora algunes previsions que cal 
prendre en consideració en relació amb la figura del delegat de protecció 
de dades.  
 
A més d’aquest marc normatiu, s’han de tenir en compte les Directrius 
sobre delegats de protecció de dades adoptades el 13 de desembre de 
2016 pel grup de treball de la Unió Europea creat en virtut de l’article 29 de 
la Directiva 95/46/CE i altres instruments que han estat aprovats pel 
Supervisor Europeu de Protecció de Dades o per la Xarxa de delegats de 
protecció de dades de la Unió Europea, com ara els estàndards 
professionals pels delegats de protecció de dades de les institucions 
europees i òrgans que treballen en l’àmbit del Reglament (EC) 45/2001 de 
14.10.2010 o bé l’informe de posicionament en el rol dels delegats de 
protecció de dades a les institucions de la Unió Europea i els seus òrgans 
(30.09.2018), entre d’altres.  
 
2. Proposta de recomanacions preventives en relació amb el projecte 
de Decret de persona delegada de protecció de dades 

Abans d’entrar a formular les observacions en relació amb el text articulat 
del Projecte, cal assenyalar que en la regulació interna que han dut a 
terme les institucions europees d’aquesta figura, s’ha previst també la 
figura d’un delegat de protecció de dades adjunt, a qui li seria aplicable el 
mateix règim i estatut de DPD; aquesta figura es preveu per donar suport 
al DPD en l’exercici de les seves funcions i assegurar la continuïtat de les 
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funcions (suplència) en el cas de vacant, absència o malaltia. Aquesta 
figura no ha estat prevista en el Projecte.  
 
 
2.1 El principi d’independència de la figura de la persona delegada de 
protecció de dades en el projecte de Decret  
 
L’Oficina va considerar el principi de la independència en l’exercici 
professional dels delegats de protecció de dades com un dels riscos que es 
podrien produir en el moment de regular aquesta figura, essent clau la 
independència dels DPD respecte el responsable i l’encarregat del 
tractament per a una execució íntegra de les funcions que aquests DPD 
tenen encomanades.  
 
El projecte de Decret té per objecte establir el règim i l’estatut jurídic de les 
persones delegades de protecció de dades de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic.  
 
L’art. 2 regula l’adscripció orgànica d’aquesta figura i preveu que «els 
departaments de la Generalitat han de designar una persona delegada de 
protecció de dades amb adscripció orgànica a la secretaria general. 
Aquesta adscripció orgànica en cap cas afecta al règim d’independència 
funcional de la figura de la persona delegada de protecció de dades.» 
Aquesta adscripció orgànica es trasllada més endavant (art. 5.4) en 
l’obligació per part del DPD de retre comptes de la seva activitat, quan 
sigui requerit, davant la persona titular de la secretaria general del 
departament, o de la direcció de l’entitat del sector públic corresponent.  
 
Cal assenyalar en aquest punt que semblaria important, des del punt de 
vista de la independència d’aquesta figura, que s’especifiqués que en els 
supòsits en què s’estigués davant d’un exercici de les funcions a temps 
parcial (art. 7.2 del Projecte) només es retria comptes davant l’òrgan a què 
s’estigués adscrit estrictament en relació amb les funcions de delegat de 
protecció de dades i, en l’exercici de la resta de funcions,  al superior 
jeràrquic; aquesta és la posició mantinguda per la Xarxa dels delegats de 
protecció de dades de les institucions europees en el seu document 
d’estàndards professionals  (14.10.2010). 
 
2.2 Funcions de les persones delegades de protecció de dades 
 
L’article 4 del projecte de Decret regula les funcions de les persones 
delegades de protecció de dades.  
Amb caràcter previ a analitzar alguna d’aquestes funcions, cal assenyalar 
que és important preveure que aquesta figura es beneficiï d’una formació 
continua mitjançant el forment de la seva participació en activitats 
formatives en matèria de protecció de dades, així com preveure la seva 
assistència a reunions amb altres persones delegades de protecció de 
dades, per intercanviar bones pràctiques i consolidar coneixements. 
L’Oficina reitera la seva recomanació que les persones delegades de 
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protecció de dades participin en un programa de formació sobre ètica 
professional pública i riscos per a la integritat a les funcions de DPD. 
D’acord amb els estàndards professionals de les persones delegades de 
protecció de dades a les institucions europees, aquestes persones han de 
comptar amb una sèrie d’habilitats personals i interpersonals com ara la 
integritat, la iniciativa, la organització, perseverança, discreció, habilitats 
per ser assertiu en circumstàncies adverses i motivació per a ser DPD a 
més d’habilitats comunicatives, de negociació i de resolució de conflictes. 
En aquest sentit, sembla clau la incorporació d’elements ètics en la seva 
formació, o que es tingui en compte aquesta formació en el marc d’un 
concurs específic de mèrits i capacitats per proveir aquest lloc de treball, 
atès que en l’exercici de les seves funcions, els DPD es podran trobar 
davant dilemes ètics i situacions que requereixin una especial sensibilitat 
en aquest àmbit.  
 
D’altra banda, tot i que l’RGPD no ho preveu, gran part de la normativa 
interna en l’àmbit europeu preveu com una de les funcions principals de les 
persones delegades de protecció de dades la d’investigar els 
incompliments de la normativa de protecció de dades, funció que podria 
intuir-se en l’expressió emprada pel decret de “inspeccionar procediments”.  
En aquest sentit, es podria emprar una altra definició més aclaridora per 
descriure aquesta funció, com per exemple, comprovar i investigar el 
correcte compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.   
 
El Decret podria incloure també altres funcions com la d’informar, 
assessorar i sensibilitzar als responsables i encarregats de les serves 
obligacions i responsabilitats i assegurar-se que les persones interessades 
són informades sobre els seus drets i obligacions. Aquestes accions de 
sensibilització poden materialitzar-se en la redacció de notes per al 
personal al servei de la Institució, sessions formatives, etc.  
 
Es proposa també incloure com a funció de la persona delegada de 
protecció de dades la de promoure una cultura de protecció de dades i de 
retiment de comptes en el marc de totes aquelles operacions o activitats 
que impliquin un tractament de les dades personals així com la d’emetre 
recomanacions en relació amb l’aplicació de la normativa de protecció de 
dades.  
 
D’altra banda, cal assenyalar que la normativa en matèria de protecció de 
dades no preveu la participació dels DPD en les avaluacions d’impacte; en 
principi es preveu que pugui assessorar en la metodologia i en recomanar 
les corresponents salvaguardes per mitigar els riscos en els tractaments en 
el marc d’aquestes avaluacions, però la seva participació directa podria 
comportar un risc de conflictes d’interès en l’exercici de les seves funcions, 
especialment des del punt de vista de la supervisió en el correcte 
compliment en l’aplicació de la normativa en matèria de protecció de 
dades.  
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Finalment, es proposa que s’inclogui com a funció addicional, la redacció 
d’un informe anual en què es recullin les activitats dutes a terme 
(formatives, d’assessorament) i les incidències o incompliments que s’hagin 
pogut observar.  
 
2.3. Estatut de la persona delegada de protecció de dades  
 
L’art. 5 regula l’estatut de la persona delegada de protecció de dades; es 
recomana que s’inclogui la menció expressa que el DPD no pot patir cap 
represàlia (o amenaça de represàlia) o perjudici com a conseqüència de 
l’exercici de les seves funcions. Aquesta previsió reforçaria el mandat 
d’independència que tenen atribuït normativament.  
 
Per la seva banda, al marge de reforçar la protecció de la figura del DPD 
també es recomana incloure una previsió relativa a la prohibició de 
represàlies per a tots els servidors públics que comuniquin un 
incompliment de la normativa en aquesta matèria al delegat de protecció 
de dades personals, sens perjudici que poguessin ser d’aplicació, en aquest 
supòsit, les previsions de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les 
persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que inclou dins 
el seu àmbit material d’aplicació la protecció de la privacitat i les dades 
personals.  
 
En l’art. 5.3, es vol destacar que, a banda del suport i col·laboració 
necessaris i dels mitjans tècnics i disponibilitat d’espai, les persones 
delegades de protecció de dades necessiten també de recursos humans i 
materials per a exercir les seves funcions així com una infraestructura 
adequada, juntament amb el suport de departaments de diversa 
naturalesa (assessoria jurídica, departament d’informàtica, etc).  
 
2.4. Designació i cessament de la persona delegada de protecció de dades 
 
L’article 6 regula la designació i el cessament de la persona delegada de 
Protecció de dades.  
 
L’Oficina Antifrau valora favorablement, d’acord amb les al·legacions 
presentades en el marc de la consulta pública prèvia, que la designació es 
dugui a terme entre funcionaris de carrera dels cossos i escales del 
subgrup A1 de classificació professional de l’Administració de la 
Generalitat.  
 
En primer lloc, l’art. 6.1 preveu que la persona delegada de protecció de 
dades sigui designada per un període de cinc anys. Amb caràcter general, 
en l’àmbit de la UE, els DPD són designats per un període de cinc anys 
renovables ( l’informe de posicionament en el rol dels delegats de protecció 
de dades a les institucions de la Unió Europea i els seus òrgans de 
30.09.2018). En relació amb l’experiència acreditada, també en l’àmbit de 
la UE,  se sol·licita una experiència acreditada de tres anys per a 
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desenvolupar les funcions de DPD a excepció d’aquelles institucions en què 
el tractament de dades personals tingui un volum especialment important 
o es trobi en el nucli de les seves competències (en aquests supòsits 
l’experiència que se sol·licita és de set anys). En tot cas, l’experiència 
acreditada de cinc anys que es preveu al projecte de Decret podria 
semblar excessiva i podria arribar a restringir la concurrència per proveir el 
lloc de treball.  
Tanmateix, l’Oficina desaconsellava que aquests llocs de treball es 
proveïssin mitjançant el sistema de lliure designació i recomanava que es 
dugués a terme mitjançant un concurs específic de mèrit i capacitats, per 
tal de preservar al màxim la independència en l’exercici de les funcions de 
DPD.  
 
El decret preveu (art. 6.2) que prèviament a la designació per l’òrgan 
competent, es realitzarà un procediment de selecció en què es valorarà els 
coneixements especialitzats en dret i en la pràctica de la protecció de 
dades. Atesa la importància d’aquesta figura, se suggereix que aquesta 
valoració prèvia a la designació per l’òrgan competent sigui duta a terme 
per una comissió tècnica que tindria encomanada la preselecció de les 
persones candidates; així doncs, el nomenament només podria recaure  
entre aquestes persones candidates preseleccionades per l’esmentada 
Comissió i hauria de ser motivat.   
 
D’altra banda, en relació amb el cessament, el projecte preveu que el DPD 
no pugui ser cessat discrecionalment, remogut o sancionat per l’exercici de 
les seves funcions, llevat que concorri dol o negligència greu en aquest 
exercici. En tot cas, des de l’Oficina, se suggereix que aquest cessament 
sigui sempre motivat i que es doni la possibilitat a la persona interessada a 
formular les al·legacions que consideri oportunes.  
 
En relació amb les atribucions temporals de caràcter parcial, l’Oficina 
recomana que l’atribució de les funcions de delegat no sigui de caràcter 
parcial, sinó total. Amb caràcter general, el Supervisor Europeu de 
Protecció de Dades ha considerat que aquestes atribucions parcials 
mitjançant percentatges poden ser problemàtiques per compatibilitzar les 
funcions de DPD amb les altres que té atribuïdes el lloc de treball.  
 
En tot cas, en cas que es mantingui finalment aquesta configuració de 
caràcter parcial, en relació amb les potencials situacions de conflictes 
d’interès en l’exercici de les funcions pròpies de DPD i la resta, es 
recomana que es valori cas per cas i que les diferents funcions s’avaluïn 
separadament. Es considera bona pràctica per als responsables de 
tractament de les dades personals que s’identifiquin amb caràcter previ 
aquells llocs de treball que poguessin ser incompatibles amb les funcions 
de DPD i l’aprovació de normes internes que vetllin per eliminar el risc de 
conflictes d’interès. Finalment, cal tenir en compte el conflicte d’interès pot 
adoptar diverses formes en funció si el servei és finalment externalitzat 
(art. 3.2 Projecte).   
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En els supòsits en què la persona delegada de protecció de dades pugui 
incórrer en un conflicte d’interès (per exemple, el/la DPD és persona 
interessada i té la creença que les dades han estat tractades il·lícitament 
pel responsable) es recomana que s’incloguin determinats mecanismes per 
a resoldre aquestes situacions, generalment amb la implicació de 
l’autoritat de control, si la situació no es pot resoldre directament amb el 
responsable del tractament. També en l’àmbit europeu, es considera una 
bona pràctica que el DPD declari que no té cap conflicte d’interès en 
l’exercici de les seves funcions, com a mitjà de conscienciar sobre aquest 
requisit.  
 
Així mateix, l’Oficina recomanava, en les anteriors aportacions, la 
designació d’un referent ètic (unipersonal o col·legiat) que sembla que no 
ha tingut acollida en el projecte de Decret. Tanmateix, l’art. 8 crea la 
Comissió de Coordinació de protecció de dades amb funcions de garantir 
la coordinació i l’homogeneïtat en l’elaboració i aplicació dels criteris 
d’actuació en l’exercici de les funcions assignades a les persones 
delegades de protecció de dades en l’àmbit del Decret. Aquesta Comissió, 
tot i ser un espai de reflexió col·lectiva no contempla cap funció en matèria 
d’ètica. Caldrà vetllar perquè el funcionament d’aquest òrgan, 
especialment pel que fa a l’aplicació dels criteris d’actuació en l’exercici de 
les funcions assignades, conjugui sense excepcions amb el requeriment 
d’independència d’aquesta figura.  
 
Finalment, i en relació amb la Disposició transitòria 1a. del Projecte, per tal 
de garantir la igualtat dels candidats en els llocs de treball a proveir,  es vol 
posar de relleu la necessitat que es prevegin garanties i mecanismes 
específics per tal de no privilegiar a les persones que exerceixen 
provisionalment aquestes funcions, d’acord amb la Instrucció 1/2018, de 16 
de maig,  

És desig de l’Oficina que aquestes reflexions i recomanacions hagin estat 
d’utilitat en relació amb el procediment d’elaboració de la norma 
reglamentària que ara s’inicia. En aquest sentit, en el marc de les 
competències que ens assigna la normativa en vigor, us oferim el suport 
tècnic de la Direcció de Prevenció en tot allò que us pugui ser d’interès. 

Ben cordialment, 

 
 
 
 
 
Joan Xirau Serra  
Director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(substitució per absència del director de l’Oficina, d’acord amb 
l’article 25 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya)  
 

Joan Xirau
Serra
Director Adjunt

Fecha: 
2022.08.05 
12:09:08 
+02'00'
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