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Introducció 

Al llarg de 2020 l’Oficina del Delegat de Prótecció de Dades (DPD) de la Fundació TICSALUT 

en col·laboració amb un equip multidisciplinari coordinat per la Dra. Itziar de Lecuona, 

sotsdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret – Càtedra UNESCO de Bioètica de la 

Universitat de Barcelona, han desenvolupat una metodologia i una eina àgil per a dur a 

terme avaluacions d´impacte relatives a la protecció de dades (AIPD) en salut basades en el 

módel de l’Autóritat Catalana de Prótecció de Dades.  

Aquesta própósta s’ha adaptat a les necessitats específiques de l’àmbit de salut per avaluar 

els tractaments de dades persónals en prócessós de recerca i d’ innóvació.  El resultat és una 

metodologia i una eina1 que permeten una autoavaluació per a detectar riscos en el 

tractament de dades personals i la seva mitigació mitjançant un llenguatge planer; amb 

definicions i exemples per identificar els actors que intervenen,  descriure els tractaments 

detallament i  mesurar els riscós per establir un pla d’acció. En definitiva, la própósta ajuda 

al responsable del tractament i als agents implicats en la presa de decisions aportant 

propostes automatitzades i permet analitzar de manera pormenoritzada el cicle de vida de 

les dades persónals implicades. Cal destacar que l’AIPD inclóu apartats específics per a 

avaluar l’ús de tecnólógies emergents cóm la intel·ligència artificial i altres tecnologies 

emergents. Tanmateix l´eina incorpora mecanismes per a recollir el resultat de 

l’assessórament i la valóració del Delegat de Prótecció de Dades (DPD) corresponent.  

Les AIPD permeten exercir la responsabilitat proactiva i una adequada gestió dels riscos en 

els tractaments de dades personals, tal i com estableix la normativa sobre protecció de 

dades des de 2018 (Reglament General de Protecció de Dades). Precisament, amb aquesta 

proposta, la qual està disponible en accés obert, l’Oficina del DPD pretén contribuir a 

homogeneïtzar i estandarditzar la metodologia i els criteris per a dur a terme la tasca 

1 Autoria: Ricard Mas (Digiturn, The Chain Partners), Itziar de Lecuona (Observatori de 
Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona),   Paula Subías-Beltrán (Observatori de 
Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona), Briant Gerlach (Digiturn) . 2020.  

Revisió per TIC Salut: María José Campo, Arantxa Casanovas, Oriol Castaño, Sara Hernández, 
Miriam Méndez, Robert Rubió i Lluís Sabaté. 2020. 

Metodologia i eina creades sobre la base de la Plantilla d´avaluació d´impacte relativa a la 
protecció de dades de l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/responsables/obligacions/avaluacio -
impacte-relativa-proteccio-dades/ 

https://ticsalutsocial.cat/
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/itziar-de-lecuona
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca
http://www.ticsalutsocial.cat/
https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/guies_basiques/Guies-apdcat/Guia-sobre-la-evaluacion-de-impacto-relativa-a-la-proteccion-de-datos-en-el-RGPD/
https://ticsalutsocial.cat/wp-content/uploads/2020/07/avaluacio-dels-aspectes-derivats-de-la-normativa-de-proteccio-de-dades-en-projectes-de-recerca-versiofinal.pdf
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/responsables/obligacions/avaluacio-impacte-relativa-proteccio-dades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/responsables/obligacions/avaluacio-impacte-relativa-proteccio-dades/
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d’avaluació a les entitats de salut, aprófundint en aquells aspectes i particularitats del sectór 

de forma coordinada i sistematitzada. 

La metodologia per fer AIPD que a continuació es presenta, parteix, com ja s´ha indicat, de 

la Guia pràctica i la plantilla sobre l’avaluació d´impacte relativa a la protecció de dades de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que no preveu específicament avaluacions en 

l’àmbit de la salut. En aquest document es descriu i justifica el procés creatiu i d’adaptació 

de l’esmentada plantilla, incloent-hi els canvis i les incorporacions així com les 

funcionalitats que permetran dur a terme aquelles AIPD específiques per als processos de 

recerca i innovació en salut. Tanmateix, aquesta proposta d’AIPD permet obtenir una visió 

de conjunt i evitar repeticions en els diferents apartats. És una metodologia de la que se’n 

deriven resultats i un pla d’acció que possibilitarà mitigar els riscos detectats i fer-ne el 

corresponent seguiment. Es parteix d’una plantilla per a fer l’AIPD en format Microsoft 

Word de 31 pàgines que intercanvia text i taules tal com es mostra a la Figura 1. 

 

Figura 1. Instantània de la plantilla d'AIPD proposada per l'APDCAT en format Word. 

Per tal de facilitar l’emplenament de la infórmació que es demana, s´ha considerat oportú 

canviar el format de la plantilla i usar Microsoft Excel, que ofereix més versatilitat i la 

póssibilitat d’emplenar semiautómàticament algunes respóstes. La cónversió entre fórmats 

s’ha dut a terme creant una pestanya a l’Excel per cadascuna de les seccions que formen la 

plantilla de Word. També, s’han afegit nóves pestanyes a l’Excel amb l’óbjectiu de póder 
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introduir informació que considerem rellevant. També cal destacar que s´han incorporat 

preguntes per analitzar els tractaments i espais per fer els comentaris corresponents si 

escauen. L´eina també incorpora mecanismes per indicar si el responsable compta amb la 

documentació que permet verificar els tractaments descrits i identificar possibles riscos.   

L’estructura d´aquesta proposta es basa en l’estructura que segueix la plantilla que agafem 

cóm a referència. Així, tractarem cadascuna de les seccións que fórmen la plantilla d’AIPD i 

presentarem i justificarem els canvis realitzats. Com a pas previ a les seccions que formen 

la plantilla de referència, s´han afegit 5 pestanyes noves: INSTRUCCIONS, QUADRE 

COMANDAMENT, CONTROL, VISTA ANNEXOS, i VALORACIÓ. Com es pot veure a la Figura 2, 

les primeres tres pestanyes esmentades són les primeres que ens tróbarem a l’óbrir l’eina, 

i les últimes esmentades són les darreres que apareixen. 

 

Figura 2. Instantània de l’eina que ens mostra gairebé totes les pestanyes que aquesta inclou. La primera imatge 
que veiem pertany a la pestanya INSTRUCCIONS. Les pestanyes incloses a l’eina són: INSTRUCCIONS, QUADRE 
COMANDAMENT,  CONTROL, 0.REQUISITS, 1.TRACTAMENTS, 2.NECESSITAT i PROPORCIONALITAT, 3.DRETS, 

4A.RISCOS COMPLIMENTS, 4B.RISCOS DADES, PLA CONTROLS, VISTA ANNEXOS,  i VALORACIÓ. 

Per obtenir una visió pràctica de l´eina s´ha creat un cas fictici anomenat DEACI que inclou 

tractament de dades de projectes de recerca amb persones;  la realització d´un assaig clínic; 

la creació de noves dades i el desenvolupament d´un algorisme d´intel.ligència artificial que 

es nodreix de dades clíniques i genètiques.  

Instruccions 

La pestanya d’instruccións cónté tres blócs d’infórmació (Figura 3) que expliquen el codi de 

colors i informació addicional sobre el document. 
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S’usen dós códis de cólórs. Un s’utilitza a tóta l’eina per indicar si una cel·la requereix 

entrada o no (ó bé per cóntext ó bé perquè la infórmació s’havia facilitat anteriórment), i 

per móstrar si l’entrada cómpleta té una interpretació neutra, sense risc o hi ha un possible 

risc. L’altre códi de cólórs s’usa per a representar el risc que cómpórten certes situacións. El 

risc pot ser baix, mitjà, alt, o molt alt.  

L’ús de cólórs estandarditzats permet ràpidament entendre quina informació falta a l’AIPD 

i centrar l’atenció en aquells punts que cómpórten un risc més alt. 

Tal com es mostra a la Figura 3, algunes cel·les contenen informació addicional o exemples 

que es mostren al fer clic o passar el ratolí sobre elles per  tal de clarificar l’entesa de certes 

explicacions. 

 

Figura 3. Imatges que es mostren a la pestanya Instruccions. El requadre de l’esquerra mostra la llegenda de 
colors utilitzada, i els altres dos requadres mostren com obtenir exemples o informació addicional a algunes 

pestanyes. 
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Resum 

La pestanya QUADRE COMANDAMENT cónté infórmació descriptiva de l’estat de l’AIPD 

(Figura 4). Aquesta pestanya ajuda a la persona nomenada com a Delegat/da de Protecció 

de Dades (DPD) a conèixer ràpidament quin és l’estat d’emplenament de l’AIPD. Per tal de 

facilitar l’accés a les diferents pestanyes de la plantilla, aquestes es troben enllaçades amb 

un enllaç que permet l’accés directe amb un sól clic. Aquest quadre de comandament també 

conté informació sobre l’estat d’emplenament de l’AIPD, de la dócumentació que cal 

annexar, sobre el pla d’implantació de cóntróls de seguretat, i sóbre la valóració de l’AIPD. 

 

Figura 4. Pestanya QUADRE COMANDAMENT on es mostren totes les pestanyes amb contingut relatiu a l’AIPD, el 
progrés d’emplenament, el resum de la documentació que cal annexar, el pla d’implantació de controls de 

seguretat, i la valoració global de l’AIPD. 
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Control de versions 

L’AIPD, que cal fer amb càracter previ, és un document viu que necessitarà actualització a 

mesura que el projecte avança per conèixer el cicle de vida de les dades des de la seva 

concepció i al llarg del seu desenvolupament. És per això que s’ha afegit una nóva secció 

anomenada CONTROL DE VERSIONS (Figura 5).  

 

Figura 5. Mostra la pestanya CONTROL DE VERSIONS, que ofereix un control de versions del document. 
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Vista annexos 

La pestanya VISTA ANNEXOS conté un resum de tota la documentació que cal annexar 

(Figura 6). Aquesta nova funcionalitat permetrà a la DPD comprovar de manera ràpida 

quina és la documentació que cal annexar i quin és el seu estat (annexat o, en cas contrari, 

la data prevista de signatura). 

 

 

Figura 6. Mostra de la pestanya VISTA ANNEXOS. Aquesta conté informació sobre tota la documentació que cal 
annexar. S’indica si la documentació està annexada o, en cas contrari, quina és la data prevista de signatura. 
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Valoració 

La pestanya VALORACIÓ permet introduir la valóració de la persóna que validi l’AIPD 

(Figura 7). En particular, cadascuna de les seccions de l’AIPD permet fer aquesta valoració. 

Les possibilitats són: pendent de valoració, accions pendents, acceptada, i denegada. Com a 

les pestanyes anteriórs, cada secció té un enllaç que facilita l’accés directe al cóntingut. 

 

Figura 7. Mostra de la pestanya VALORACIÓ. Aquesta conté informació sobre la valoració donada per la persona 
que validi l’AIPD. En particular, la seva valoració (pendent de valoració, accions pendents, acceptada, i denegada) 

i els comentaris afegits. 
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0. Requisits 

Cada secció conté una capçalera com la que es mostra a la Figura 8 per a informar a la DPD 

del prógrés acónseguit en relació a l’emplenament de la infórmació necessària i de l’estat de 

l’avaluació. A l’aparèixer a cada secció, nómés hó menciónarem aquest cóp. 

 

Figura 8. Capçalera que apareix a totes les seccions i indica el progrés en relació a l'emplenament de la 
informació demanada. 

En la plantilla de referència no hi havia cap camp on introduir informació relativa al 

projecte. Només era possible introduir la descripció del tractament. L´eina que es presenta 

permet inclou aquests nous camps a la pestanya de requisits tal com es mostra a la Figura 

9. També, s’ha facilitat un nóu camp per a indicar si l’AIPD que s’està emplenant inclóu tóts 

els tractaments del projecte. Aquesta addició és clau ja que cal recórdar que l’AIPD és un 

document viu que cal fer amb caràcter previ a l´inici dels tractaments. Així, l’AIPD ha de ser 

versàtil per a poder donar cabuda a les primeres fases de desenvolupament del projecte, 

quan encara queden decisions per prendre. 

 
a) Plantilla de referència. 

 
b) Proposta plantilla. 

Figura 9. Camps per introduir informació descriptiva del projecte. Conté dues imatges: a) la versió que pertany a 
la plantilla de referència i b) la de la nova plantilla proposada. 

A la Figura 9b s´observa que hi ha dos camps en gris i tres camps de color taronja. Tal com 

s’explica a la llegenda de colors mostrada a la Figura 3: els camps grisos són camps que no 
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requereixen una entrada ja que aquesta ve definida pel context -en aquest cas,  aquesta 

deriva de la pestanya de CONTROL (veure Figura 5)-, mentre que els camps taronges són 

camps que requereixen una entrada. 

Un cop emplenem la informació sol·licitada per aquesta taula observarem com els colors de 

les cel·les varien (Figura 10). 

 

Figura 10. Visualització de la taula 0A amb la informació descriptiva del projecte introduïda. 

Per tal d’indicar si aplica algun supòsit que descartarà la necessitat d’emplenar l’AIPD, s’ha 

facilitat l’entrada de valórs tabulada (Figura 11b). I, seguint amb la utilitat de l’ús del códi 

de colors, podem veure que, al no haver un tractament de naturalesa, abast, context i 

finalitat semblant a un altre tractament pel qual ja s’ha fet una AIPD, i que cóm el tractament 

nó té una base jurídica en el dret de la UE ó d’un estat membre, ni s’ha realitzat cap AIPD en 

el móment d’adóptar aquesta base jurídica, nó cal afegir cap justificació. Això hó inferim 

perquè el camp justificació està pintat de color gris, és a dir, no requereix entrada (per més 

informació, veure la llegenda a la Figura 3). En cas de que sí que hi hagués altra AIPD per un 

altre tractament similar, hauríem d’indicar-hó i es demanaria l’apórtació de l’AIPD prèvia. 
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a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 11. Camps per indicar si aplica algun supòsit que descarti la necessitat d'emplenar l'AIPD. Es mostren dues 
imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

Com podem veure a la Figura 11, tótes les taules van acómpanyades d’una cólumna ón es 

poden introduir comentaris i justificacions. 

A cóntinuació, a la plantilla de l’AIPD es demana indicar si aplica alguna de les 

característiques que poden ser indicatives de risc alt. Tal com es mostra a la Figura 12a, la 

plantilla óriginal demanava l’avaluació de 9 indicadórs, la nóva própósta demana avaluar 

l’aplicació dels 11 punts que própósa l’AEPD (Figura 12b). A més, aquesta llista més extensa 

ve acómpanyada d’exemples que clarifiquen l’abast de cadascun dels 11 punts. També es 

faciliten dos enllaços: el primer al document facilitat per l’APDCAT sóbre les directrius sóbre 

l’avaluació d’impacte relativa a la prótecció de dades i per a determinar si el tractament 

implica un risc alt a efectes del Reglament General de Protecció de Dades, i el segon a un 

document facilitat per l’AEPD sóbre les directrius sóbre els delegats de prótecció de dades 

(DPD) ón s’explica en detall el significat de a gran escala. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/listas-dpia-es-35-4.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/WP-248-DPIA.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/wp243rev01-es.pdf
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a) Plantilla de referència. 

 
b) Proposta plantilla. 

Figura 12. Llista per avaluar les diferents característiques que poden ser indicadores de risc alt. Es mostren dues 
imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

A cóntinuació, es pregunta si l’AIPD és necessària i es demana una justificació en cas de 

dónar una respósta negativa. Seguint amb l’estil própósat, a la própósta de plantilla es 

demana la mateixa informació però la resposta sí / no està tabulada i nómés s’exigeix una 

justificació en el cas de respóndre que nó cal fer l’AIPD (Figura 13).  
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a) Plantilla de referència. 

 
b) Proposta plantilla. 

Figura 13. Instantànies que mostren informació sobre la conclusió que explica si cal fer o no l’AIPD. Es mostren 
dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

També s’afegeix la pregunta “S’ha nómenat un DPD?”, perquè nó nómenar un DPD en temps 

i fórma esdevé un risc perquè nó permet la seva participació ni l’exercici de les funcións que 

té assignades per a l’adequat tractament de les dades persónals. Aquesta justificació es pót 

trobar com a descripció emergent al situar el cursor sobre la cel·la corresponent a la 

pregunta (Figura 14). 

 

Figura 14. Justificació de la pregunta "S'ha nomenat un DPD?" mitjançant la visualització de 

la descripció emergent de la corresponent cel·la. 
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Per acabar amb aquesta secció, s’ha afegit una nóva àrea d’ús exclusiu de la persóna que 

avaluï l’AIPD. La instantània que es móstra a la Figura 15 és la que apareix també a la 

pestanya VALORACIÓ (Figura 7). 

 

Figura 15. Àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora que apareix al final de la secció 0.REQUISITS. 
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1. Descripció del Tractament 

En aquesta secció i en les dues següents apareixen uns códis a l’esquerra d’algunes taules 

que corresponen als indicadors dels riscos identificats (per exemple, el codi T10 que apareix 

a la Figura 17). Aquests indicadors es poden relacionar fàcilment amb les mesures de 

mitigació de la pestanya “4A. Avaluació de riscós per incómpliment”, ón es detallen i es 

tracten. Aquesta infórmació addiciónal facilita la detecció de riscós a mesura que s’emplena 

l’AIPD. 

El primer que es demanava i es demana en relació als tractaments aplicats és la seva 

descripció i la seva finalitat. La manera d’óbtenir aquesta infórmació nó ha canviat (veure 

Figura 16) d’una plantilla a l’altra, malgrat que la seva usabilitat ha millórat en emprar el 

codi de colors abans esmentat. 

 
a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 16. Instantània de la introducció d’informació en relació a la descripció del tractament i la seva finalitat. 
Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

S’han creat nóus camps que permeten descriure amb més detall els tractaments aplicats i el 

projecte, com la referència al registre d’activitats de tractament i un espai ón inserir un 

gràfic que representi el flux de dades (veure Figura 17). 



  
  

 
 

 

 

 
18 

  
www.bioeticayderecho.ub.edu - www.bioeticaidret.cat - www.bioethicsandlaw.es 

 

Figura 17. Camps afegits per a introduir més informació sobre els tractaments aplicats. 

La nova eina afegeix una secció relativa a la documentació que cal annexar en relació al 

tractament aplicat (veure Figura 18). Aquesta llista els documents més habituals relatius al 

tractament cóm són: el prótócól, full d’infórmació i cónsentiment infórmat, el Data 

Management Plan (DMP), l’avís legal, i la pólítica de privacitat, entre d’altres. 

 

Figura 18. Instantània que mostra la possibilitat d’indicar quina documentació relativa al tractament s’annexa. 
Es llisten els documents més comuns a l’hora de desenvolupar un projecte, com són: el protocol, full d’informació i 

consentiment informat, el Data Mana 

Per tal de simplificar la lectura de la resta de contingut, aquest desplegable es pot 

minimitzar fent que les files córrespónents s’ócultin (veure Figura 19). 

 

Figura 19. Visualització de com es pot amagar la secció de "Documentació annexada del Tractament.". 

A continuació, la plantilla de referència demana informació sobre les dades personals 

tractades, després sobre els actors, i, per últim, sobre els tractaments. Nosaltres creiem 
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convenient introduir als actors que intervenen en el tractament abans de detallar les dades 

tractades per a poder després enllaçar de forma més natural les dades tractades i els 

tractaments aplicats. Així, avancem la secció on es recullen dades sobre els actors. 

Anteriórment es presentava una taula amb 3 camps a emplenar que s’havia de copiar tants 

cops com actors intervinguessin en el tractament. Els camps a emplenar eren: nom, 

processos en que intervé, i descripció (Figura 20a). La nova proposta afegeix nous camps 

juntament amb una breu descripció (Figura 20b). Aquests són: entitat, nom (persona), 

càrrec dins de l’entitat, funció dins del projecte, rol de tractament de dades (segons el 

RGPD), i processos en que intervé. Considerem que la incórpóració d’aquests camps a 

aquesta taula és necessària per tal de reunir tota la informació rellevant dels actors i 

descriure amb més detall quin és el rol que aquests tenen en relació als processos en que 

intervenen. 

 

a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 20. Taula que documenta els actors que intervenen en el tractament. Es mostren dues imatges: a) pertany 
a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

Per complementar aquesta informació, s´ha afegit una nova taula per incloure 

documentació rellevant relativa als rols i les responsabilitats (Figura 21). Aquesta taula 

permet indicar si els acords de corresponsabilitat i d’encarregat de tractament estan 

annexats i, en cas negatiu, quan estaran disponibles. 

 

Figura 21. Taula per documentar els annexos relatius als rols i les responsabilitats. 
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També s’afegeix una altra taula per a póder detallar la relació entre els diferents 

responsables així com les relacions amb els encarregats de tractament (veure Figura 22). 

En aquesta taula no només es pot donar una resposta dicotòmica a les preguntes si no que 

també es poden afegir comentaris. En els casos que es demana una justificació, la cel·la per 

a afegir el comentari apareix de color taronja per a indicar que cal introduir text. 

 

Figura 22. Taula per a indicar les relacions entre els diferents responsables i amb els encarregats de tractament. 

A continuació, es demana informació sobre les dades personals tractades. Anteriorment, a 

la plantilla de referència, es mostrava una taula amb 5 camps: tipus de dada, font, termini 

de conservació, dada especialment sensible?, i ús amb propòsit diferent al de recol·lecció? 

(Veure Figura 23 a)). En el cas de treballar amb diferents tipus de dades, calia copiar la taula 

tants cops com tipus de dades fossin explotats. La nova proposta  pretén simplificar la 

descripció de les dades personals tractades mitjançant l’ús d’una sóla taula i recól·lectar 

més informació per tal de poder fer un anàlisi més exhaustiu sobre els riscos de tractament 

(Veure Figura 23b)). Per aquest motiu, es proposa la demanda de la següent llista de 

variables: 

● dades tractades: aquesta cólumna s’ha afegit per tal d’óbtenir de fórma explícita 

informació sobre les dades recollides; 

● categoria de dada: aquesta columna ofereix una llista de 13 opcions que permet 

estandarditzar la introducció de dades; en el cas de tractar un tipus de dades no 

present a la llista, es pot introduir escrivint el seu valor i clicant a Sí al següent 
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missatge: 

; 

● categories especials de dades?: aquesta cólumna s’ómple de fórma autómàtica 

gràcies a l’estandardització del tipus de dades; en el cas d’haver introduït un tipus 

de dada no present a la llista, apareixerà la paraula COMPROVAR que indica que cal 

indicar expressament si el tipus de dades corresponent pertany a una categoria 

especial de dades o no; 

● justificació de la necessitat: nova variable que aporta informació rellevant per 

entendre si es compleix el principi de minimització de les dades; abans aquest camp 

es demanava omplir-lo a la secció de Necessitat i Proporcionalitat - Principi de 

minimització, però creiem més oportú emplenar tota la informació relativa a les 

dades recol·lectades en una sola taula per a simplificar el seu emplenament i la seva 

entesa;  

● identificació i detall de la procedència: s’ha afegit aquesta cólumna donat que és 

necessari cónèixer d’ón prócedeixen les dades per a póder estimar quin és el risc 

associat, les opcions estandarditzades disponibles són: interessat (directament), 

Biobancs / Biorepositoris, HC3, Historia Clínica, HC3, Registre Central d’Assegurats, 

o altres; 

● procediment de recollida: s’ha separat aquesta cólumna de l’anteriór per a 

diferenciar el llóc físic / virtual ón s’emmagatzemen les dades del prócés de recóllida 

de dades; les póssibles ópcións s’han estandarditzat i són les següents: Captació amb 

sensors, Dispositius mòbils, Enquestes, Enregistrament Digital (àudio, vídeo), 

Entrevistes, Estudis previs (dades / mostres), Formulari en paper, Formulari online, 

Obtenció de mostres biològiques, altres; 

● termini de conservació; s’ha estandarditzat aquest cólumna amb les següents 

ópcións: nó s’emmagatzema, <3 mesós, 3-24 mesos, 2-10 anys, >10 anys, i indefinit; 

● ús amb finalitat diferent al de recollida? 
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a) Plantilla de referència. 

 
b) Proposta plantilla. 

Figura 23. Taules per a introduir informació sobre les dades personals tractades. Es mostren dues imatges: a) 
pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

Per a sistematitzar i estandarditzar les categories de dades així com altres conceptes del 

tot rellevants per a la dur a terme la DPIA, s´inclou una taula explicativa de les diferents 

categories de dades (veure Figura 24). 

 

Figura 24. Taula explicativa de les diferents categories de dades estandarditzades a l'eina. 

Per a póder valórar millór els riscós del tractament, s’afegeix una nóva secció per a tractar 

les categories d'interessats i els col·lectius vulnerables inclosos al tractament (veure Figura 

25). Aquesta nova secció recull la següent informació pels dos temes esmentats: 
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 Categória d’interessat: aquesta columna només aplica al cas de les categories 

d’interessats inclóses al tractament; les póssibles categories estandarditzades són: 

beneficiaris, ciutadans i residents, empleats, immigrants, persones de contacte, 

proveïdors, representants legals, sol·licitants, voluntaris, i altres; 

 Col·lectius vulnerables: aquesta columna només aplica al cas dels col·lectius 

inclosos al tractament; les possibles categories estandarditzades són: majors de 65, 

menórs d’edat (Espanya < 16 anys), pacients, persónes amb discapacitats físiques ó 

intel·lectuals, presós expresidiaris, sól·licitants d’asil, víctimes de viólència de 

gènere, i altres; 

 Descripció: descripció de la categória d’interessat ó del cól·lectiu vulnerable; 

 Vólumetria d’interessats: hi ha 3 possibles opcions: de 0 a 100.000 interessats, de 

100.000 a 1.000.000 interessats, ó bé més de 1.000.000 d’interessats; 

 Volumetria de dades de caràcter personal per interessat: hi ha 5 possibles respostes 

a aquesta columnes: 0-5 dades de cada interessat, 5-10 dades de cada interessat, 10-

20 dades de cada interessat, 20-40 dades de cada interessat, o bé més de 40 dades 

de cada interessat; 

 En cas de recerca, indiqueu el tipus: la recerca que es cóntempla pót ser a l’àmbit de 

la biómedicina ó bé a l’àmbit de les ciències humanes i sócials; 

 Observacions: s’habilita aquest camp en cas de que es vulguin afegir cómentaris. 

 

Figura 25. Taula per a introduir informació relativa a les categories d'interessats i als col·lectius vulnerables 
inclosos al tractament. 

Per a detallar els prócessós de tractament, anteriórment es presentava una taula que s’havia 

de copiar tants cops com processos existissin (Figura 26a). Ara, s´inclou una taula a la qual 
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s’han d’afegir tantes files cóm prócessós existeixin (Figura 26b). La informació que es 

demana per a descriure els processos de tractament és la següent: 

 tipus de tractament: aquest camp s’ha afegit per tal d’óbtenir infórmació detallada 

sobre els tractaments i facilitar la separació de conceptes; aquest camp ofereix una 

llista de la qual triar els possibles tractaments aplicats órdenats per l’órdre natural 

en un projecte de processament de dades: 1. Captura, 2. Desidentificació, 3. 

Preparació, 4a. Explotació: Consulta, 4b. Explotació: Anàlisi, 4c. Explotació: 

Algórismes d’IA, 5. Allotjament, 6a. Comunicacions a Tercers, 6b. Transferència 

internacional, i 7. Destrucció. Aquest llistat enumerat serà d’utilitat per a detectar 

passós que falten a l’hóra de llistar tóts els tractaments aplicats en el prójecte 

d’interès; 

 procés de tractament: breu descripció del procés de tractament que es durà a terme. 

Per exemple, un tractament de tipus 1. Captura podria ser la generació de dades o bé 

l’obtenció de dades existents; 

 forma de tractament: s’ha afegit aquest camp per a facilitar la detecció de 

tractaments automatitzats; les formes de tractament a escollir són: manual, 

automàtica, i combinada; 

 dades tractades: les dades esmentades en aquesta taula haurien de fer clara 

referència a aquelles llistades a la taula 1.3; 

 resultat del procés de tractament: cal indicar el resultat del procés de tractament. 

Per exemple, el procés de tractament capturar dades noves resultarà en la reunió de 

més dades; 

 tecnologia utilitzada (lloc del tractament / sistema d'informació); suport tecnològic 

utilitzat (hardware ó sóftware) en cada prócés de tractament (ón s’emmagatzema ó 

on es tracta); useu paraules clau, com SAP, núvol (físic o virtual), BBDD, servidors 

en xarxa local o virtual, Dropbox, dispositius externs (disc dur, llapis de memòria, 

etc.), etc. 

 entitat / persona encarregada: nóm de l’entitat ó la persóna que s’encarrega de dur 

a terme el procés de tractament corresponent; 

 perfil d’accés: cal descriure els usuaris que accedeixen a les dades, els permisos 

dels quals disposen, i les seves funcions; 
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 controls de seguretat: cal descriure els controls de seguretat que els processos de 

tractament incórpóren, en cas d’accés directe per part d’interessats, cal indicar els 

mecanismes d’autenticació / identificació. 

 

a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 26. Taula per a descriure els processos de tractament aplicats. Es mostren dues imatges: a) pertany a la 
plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

Per facilitar la sistematització dels tipus de tractaments suggerits, s’afegeix una taula 

auxiliar amb les seves descripcions i diversos exemples (veure Figura 27). 

 

Figura 27. Taula auxiliar amb les definicions dels diferents tipus de tractament llistats així com diversos exemples 
per a facilitar la seva entesa. 
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A continuació, la plantilla demana informació sobre la transferència de dades. A la plantilla 

de referència s´observa un requadre de text lliure per a descriure tota la informació 

rellevant sobre la transferència de dades (Figura 29a). L´eina que aquí es presenta permet 

introduir la informació necessària de manera estructurada. I per a facilitar el llistat de totes 

les transferències de dades es tenen en compte dos possibles escenaris: les comunicacions 

a tercers i les transferències de dades internacionals. 

La comunicació a tercers, tal com es mostra a la Figura 27, inclou la cessió de dades a un 

tercer, definit com aquella persona física o jurídica, pública o privada o òrgan administratiu, 

i inclóu l’entrega, cómunicació, cónsulta, intercónnexió, difusió o qualsevol altra forma 

d’accés a les dades. Per a recóllir infórmació relativa a aquest tipus de cessió de dades hem 

creat la taula mostrada a la Figura 28. Aquesta permet introduir informació sobre: 

 dades comunicades: s’haurien d’usar les mateixes paraules usades a la taula 1.3 per 

a facilitar l’entesa del flux de dades; 

 motiu; 

 entitat origen; i 

 destinatari. 

 

Figura 28. Taula que permet la recollida d'informació sobre les comunicacions a tercers. 

Per altra banda, tal com es mostra a la Figura 29b, es demana de forma específica informació 

sobre: les dades transferides, el mótiu de la transferència, l’entitat d’órigen i el país, l’entitat 

destí i el país, si implica tercers països, i quina és la condició que permet la transferència. 

Els països es poden introduir de forma semiautomàtica gràcies als desplegables creats i el 

camp “implica tercers païsós?” s’ómple de fórma autómàtica al cónèixer quins són els païsós 

implicats en la transferència de dades. Per últim, el camp que demana informació sobre la 

condició que permet la transferència de dades consisteix també en un desplegable amb les 

següents opcions: Acords de Tractament de Dades, Acords de Transferència de Dades 

(DTA), Acords de Transferència de Material Biològic Humà (MTA), Clàusules contractuals 

estàndard de la Unió Europea, Certificació EU-US Privacy Shield, i Altres (a completar 

manualment).  
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La nova taula proposada (veure Figura 29b) recull tota la informació necessària en un sol 

lloc per a poder avaluar el risc de la transferència de dades entre diferents entitats. A la 

plantilla de referència la informació que es proposa recol·lectar està dividida entre la secció 

Descripció del Tractament i Necessitat i Proporcionalitat, fet que dificulta l’entesa de les 

transferències de dades realitzades. 

 

a) Plantilla de referència. 

b) Proposta plantilla. 

Figura 29. Taula per a introduir informació relativa a la transferència de dades. Es mostren dues imatges: a) 
pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

 

També i a mode de resum de la documentació que cal annexar per a justificar la manca de 

risc en la transferència de dades, s’ha creat la taula móstrada en la Figura 30, que llista els 

documents usats més freqüentment per tal de poder transferir dades entre entitats i facilita 

poder indicar si estan annexats o bé quan estaran disponibles. 

 

Figura 30. Taula que permet detallar la documentació que s’annexa o annexarà en relació a la transferència de 
dades. 

Per acabar, igual que a la secció de requisits, s’afegeix una àrea d’ús exclusiu de la persóna 

avaluadora on pot indicar quina és la seva valoració i afegir comentaris (Figura 31). 
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Figura 31. Àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora que apareix al final de la secció 1.TRACT.  
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2. Necessitat i Proporcionalitat 

Per obtenir una visió de conjunt d´aquest apartat de l´AIDP l´eina permet minimitzar i 

desplegar els corresponents apartats de la secció Necessitat i Proporcionalitat tal com es 

mostra a la Figura 32. 

 

Figura 32. Visualització de l'índex de continguts que s'obté al minimitzar tots els desplegables de la secció 2. 
Necessitat i Proporcionalitat. 

S’ha módificat l’órdre de la primera subsecció 2.1 Legitimació i limitació de la finalitat del 

tractament per a facilitar l’emplenament de l’AIPD. L’órdre que es segueix a la nóva plantilla 

es pot veure a la Figura 33. Cadascun dels punts que es tracta en aquesta subsecció 2.1 

enllaça diferents webs i documents que ofereixen explicacions i exemples sobre el contingut 

que es demana. 
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Figura 33. Índex de continguts de la subsecció 2.1 Legitimació i limitació de la finalitat del tractament. 

La primera taula que ens trobem a aquesta secció ens demana informació sobre la base de 

legitimació del tractament (veure Figura 34). 

 

Figura 34. Taula que inclou totes les condicions a analitzar en relació a la base de legitimació del tractament. 

A continuació trobem la primera pregunta que apareix a la secció de Necessitat i 

Proporcionalitat de la plantilla de referència: s’utilitzen dades recóllides amb una finalitat 

diferent a la d’aquest tractament? Aquesta pregunta s’ha fet anteriórment a la secció de 

Descripció del Tractament. És per aquest motiu que la nóva própósta de plantilla de l’AIPD 

agafa la resposta ja donada evitant repeticions. Això es mostra a la Figura 35 acolorint el 

requadre de color verd i el seu contorn de color taronja. 
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a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 35. Taula per donar resposta a la pregunta: s’utilitzen dades recollides amb una finalitat diferent a la 
d’aquest tractament? 

En cas afirmatiu, cal emplenar una taula que enumera diferents condicions que permeten el 

tractament de les dades amb una finalitat diferent a la de recollida. Tal com es mostra a la 

Figura 36, la plantilla de referència i la proposta que es presenta recullen la mateixa 

informació però, en el segon cas, presentada de forma sintètica. Les tres diferències són que 

el codi de colors automàticament indica si cal donar resposta a les preguntes d’aquesta 

taula, que ara es presenta una única taula a la qual se li póden afegir files en cómptes d’haver 

de copiar la mateixa taula múltiples cops segons la necessitat, i que s’ha sintetitzat la 

infórmació per tal de facilitar l’entesa i l’emplenament de la taula. 

La taula a emplenar sóbre la base legal pel tractament nó ha canviat. Però sí que s’han 

afegit noves preguntes sobre el tractament de dades que inclouen categories 

considerades de rellevància en l’àmbit de la Salut. A la Figura 37a podem veure com a la 

plantilla de referència només es preguntava si es tractaven dades de menors. A la 

proposta de plantilla (Figura 37b) s’han afegit nóves seccións per a cónèixer si es tracten 

dades de pacients o voluntaris, de persones incapacitades per a donar el seu 

cónsentiment, i/ó de persónes vulnerables ó en risc d’exclusió sócial. Aquest inclusió és 

rellevant per tal de detallar si les dades tractades pertanyen a un col·lectiu que rep una 

protecció especial. 
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a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 36. Taula per a introduir informació sobre les condicions que permeten el tractament de les dades amb 
una finalitat diferent a la de recollida. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la 

proposta de plantilla. 
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a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 37. Taula per a detallar quin és el col·lectiu de persones del qual s’han recollit dades per a ser tractades. Es 
mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

 

Després, s’avalua el tractament de categories especials de dades. A la plantilla de referència 

es fa la pregunta “es tracten dades de categóries especials?” que també apareix a la secció 

de Descripció del Tractament. És per això que la  nostra proposta mostra automàticament la 

resposta donada anteriorment (Figura 38). 

De fórma similar, es simplifica la respósta a la pregunta “es tracten dades relatives a 

cóndemnes ó infraccións penals?” ja que es pót extreure de la taula 1.1 Dades persónals 

tractades de la secció Descripció del Tractament. 

En aquesta secció també s’avalua la transferència de dades. Tal com hem indicat a la secció 

anterior de Descripció del Tractament, creiem més oportú ajuntar tota la informació relativa 

a les transferències de dades en una sola taula que es pot trobar a la secció de Descripció del 

Tractament. 



  
  

 
 

 

 

 
34 

  
www.bioeticayderecho.ub.edu - www.bioeticaidret.cat - www.bioethicsandlaw.es 

 

Figura 38. Taula per a indicar quins supòsits apliquen en el cas de tractar dades de categories especials. 

Per avaluar el principi de minimització anteriorment es demanava informació general sobre 

l’adequació, la rellevància i la necessitat. Aquesta informació ara es recopila a la secció 

anterior de Descripció del Tractament. Per tal de recollir la informació rellevant per a 

avaluar l’adequació, la rellevància i la necessitat de les dades utilitzades s’han fórmulat les 

preguntes mostrades a la Figura 39. 

 

Figura 39. Noves pregunta per a avaluar el principi de minimització. 

A l’avaluació del principi d’exactitud s’han afegit preguntes per a avaluar d’ón póden 

provenir els possibles errors en les dades així com avaluar quins són els procediments i les 

mesures implementats per a assegurar la qualitat de les dades (veure Figura 40). 
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Figura 40. Preguntes afegides a la secció per avaluar el principi d’exactitud en relació a l’ús de sistemes d’IA. 

Per tal d’analitzar els riscós per les persónes, anteriórment s’usava una taula ón escriure 

l’amenaça, la seva próbabilitat, i el risc assóciat (Figura 44a). La nova eina incorpora el 

mateix cóntingut acómpanyat d’exemples que ajuden a estimar tant la probabilitat com 

l’impacte, i calcula de fórma autómàtica el risc assóciat. Aquest cóntingut s’ha mógut a la 

secció 4A. RISCOS COMPLIMENT degut a que el contingut encaixa millor.  

S’ha afegit una nóva secció dedicada a les decisions automatitzades que conté diverses 

preguntes que nómés cal respóndre en el cas d’usar sistemes d’Intel·ligència Artificial (IA). 

Les preguntes afegides, mostrades a la Figura 41, pretenen avaluar diferents riscos: 

 creació ó refórç d’un biaix injust: cal avaluar si els sistemes d’IA usen dades que 

representen de forma equitativa la realitat que es vol estudiar; 

 col·lectius vulnerables: és d’especial rellevància detectar si algun col·lectiu es pot 

arribar a veure perjudicat per l’impóssibilitat d’óbtenir el tipus de dades d’interès 

d’aquest cól·lectiu; i 

 presa de decisions automatitzades: cal assegurar la intervenció humana autoritzada 

i competent amb capacitat suficient per módificar la decisió, i capaç d’entendre tótes 

les dades per tenir-les en cómpte a l’hóra de realitzar el córrespónent anàlisi. 

Aquesta supervisió és vital a l’àmbit de la salut ja que els algóritmes que dónen 

suport a la presa de decisions automatitzades primórdialment són d’ajuda als 

prófessiónals sanitaris en l’àmbit del diagnòstic i, per tant, impacten directament en 

la salut dels pacients. 
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Figura 41. Instantània que conté totes les preguntes de la secció 2.4 Decisions automatitzades. 

Cal recórdar que l’AIPD és un dócument viu i que aquest ófereix próu flexibilitat cóm per a 

indicar que el prójecte inclóurà certes metódólógies que encara nó s’han detallat. La 

transparència cómunicant l’estat real del prójecte ajuda a la persona avaluadora a entendre 

quin és l’abast actual i a ón es pretén arribar. Així, es póden desenvólupar a temps certs 

prótócóls ó prócediments per tal d’assegurar el cómpliment amb el RGPD. 

Per acabar, la secció es tanca amb l’àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora (Figura 42). 

 

Figura 42. Àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora que apareix al final de la secció 2.NECES i PROP. 
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3. Drets 

En aquesta secció les modificacions cónsisteixen en l’ús de códi de cólórs per a indicar si 

l’entrada de text és requerida i el risc assóciat a la respósta dónada. També s’ha tabulat la 

resposta de manera que les úniques respostes acceptades són SÍ / NO. L´eina permet afegir 

comentaris que el responsable del tractament trobi adient formular.  

Per acabar, la secció es tanca amb l’àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora (Figura 43). 

 

Figura 43. Àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora que apareix al final de la secció 3.DRETS.  
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4A. Avaluació de riscos per incompliment 

L'avaluació de riscos per incompliment cobreix les alertes identificades a les seccions de 

principis i drets del Reglament: 1. Tractament (T), 2. Principis (P) - Necessitat i 

Proporcionalitat, i 3. Drets (D). Les mesures de control de seguretat i protecció de les dades 

s’avaluen per separat a la secció 4B Riscos en la seguretat de les dades. 

Si en algun apartat d’aquestes seccións s’ha identificat una alerta d’incómpliment (en 

vermell), no es podrà continuar. És imprescindible identificar mesures per eliminar 

l’incómpliment, i tórnar enrere al formulari canviant les respostes amb alertes. 

Si les alertes són taronges, és recomanable identificar mesures per minimitzar possibles 

impactes negatius sobre els interessats. A la plantilla de referència ja hi eren alguns dels 

temes que es tracten en aquesta secció, com és cas dels efectes sobre les persones (veure 

Figura 44). 

 

Figura 44. Taula per a introduir els riscos per a les persones. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de 
referència, i b) a la proposta de plantilla. 

Aquesta secció unifica tót el cóntingut relatiu a l’avaluació de riscós per incómpliments en 

un conjunt de taules sintètiques i tabulades.    

La Figura 45 mostra de forma sintètica un resum de la informació introduïda a les seccions 

prèvies que té un risc associat. Així, podem detectar quines són les preguntes que activen 

l’alerta i tróbar la sólució més adequada per a mitigar el risc assóciat. 
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Figura 45. Taula que mostra de forma sintètica la informació que s’associa a un risc en particular.. 

La Figura 46 mostra la taula que permet detallar el risc obtingut i el seu impacte. També 

facilita la implementació de solucions tal com es mostra a la Figura 47. 

 

 

Figura 46. Instantània de la taula principal de la pestanya 4A. Avaluació de riscos per incompliment. 
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Figura 47. Instantània que mostra els tractaments dels riscos trobats i calcula el risc residual. 
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4B. Riscos en la seguretat de les dades 

A la secció de seguretat de la plantilla de referència es plantejaven diferents escenaris per 

tal de cóntextualitzar el càlcul de l’impacte. El cóntingut nó ha variat, però es presenta en 

una nova forma de recollir la informació rellevant. Els exemples que abans (Figura 48a) es 

presentaven en una llista, ara es mostren en forma de missatge emergent que es pot fer 

visible clicant a les cel·les amb un petit triangle vermell tal cóm s’explica a les instruccións 

de l’eina (Figura 48b). 

 

a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 48. Taula per a introduir l’impacte de la pèrdua de confidencialitat. Es mostren dues imatges: a) pertany a 
la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 

Tal com es mostra a la Figura 48b, aquesta mosta un taula emergent que proporciona 

infórmació per a póder decidir quin és l’impacte inicial per a cadascuna de les categóries 

donades. 

La taula a emplenar sobre les característiques del tractament que incrementen els riscos de 

seguretat de les dades (veure Figura 49) conté el mateix contingut però, ara, en un format 

més intel·ligible.  
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a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 49. Taula a emplenar sobre les característiques del tractament que incrementen els riscos de seguretat de 
les dades. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de plantilla. 
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L’anàlisi d’aquesta taula abans s’havia de fer de fórma autómàtica comptant les respostes 

afirmatives i ara es calcula de forma automàtica tal com es mostra a la Figura 50. 

 

Figura 50. Anàlisi automàtic de la taula mostrada a la Figura 49. 

De la mateixa forma, el risc inicial que abans es calculava de forma manual seguint una taula 

auxiliar (Figura 51a), ara es calcula de forma automàtica sense necessitat de fer cap càlcul 

manual (Figura 51b). 

 

a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 51. Taula per avaluar el risc inicial. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a 
la proposta de plantilla. 

 

Un cop avaluat el risc inicial, abans calia estudiar els diferents controls de seguretat i indicar 

si havien estat aplicats o no (Figura 52a). Ara només cal clicar al botó que es mostra a la 

Figura 52b per a conèixer quins són els controls de seguretat que s´haurien d´ aplicar. 
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a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 52. Càlcul dels controls de seguretat a aplicar. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de 
referència, i b) a la proposta de plantilla. 

A continuació, es pot trobar un resum del pla de controls de seguretat tal com es mostra a 

la Figura 53. 

 

Figura 53. Resum del pla de controls de seguretat mostrat a la pestanya 4. SEGURETAT. 

Un cop els controls de seguretat hagin estat implementats, cal revisar l’impacte previst. Tal 

com es mostra a la Figura 54, anteriórment calia recuperar infórmació sóbre l’impacte 

inicial i després estimar l’impacte residual i justificar-lo. Ara en la nova eina, en canvi, la 
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infórmació sóbre l’impacte inicial s’emplena de forma automàtica i només cal avaluar 

l’impacte residual (Figura 54b). 

 

a) Plantilla de referència. 

 

b) Proposta plantilla. 

Figura 54. Taula per a estimar l’impacte residual. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, 
i b) a la proposta de plantilla. 

A continuació, cal revisar les respostes donades en el càlcul de la probabilitat inicial tenint 

en compte els controls implementats. Per a fer-ho, a la Figura 55 es mostra la taula anterior 

i la nova proposta. 

 

a) Plantilla de referència. 
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b) Proposta plantilla. 

Figura 55. Taula per a revisar les respostes donades en el càlcul de la probabilitat inicial tenint en compte els 
controls implementats. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la proposta de 

plantilla. 

Per últim, la Figura 56 móstra cóm passem d’un càlcul manual de l’estimació del risc residual 

a un càlcul semiautomàtic. 

 

a) Plantilla de referència. 
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b) Proposta plantilla. 

Figura 56. Càlcul del risc residual. Es mostren dues imatges: a) pertany a la plantilla de referència, i b) a la 
proposta de plantilla. 

Per acabar, la secció es tanca amb l’àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora (Figura 57). 

 

Figura 57. Àrea d’ús exclusiu de la persona avaluadora que apareix al final de la secció 4.SEGURETAT. 
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Pla controls 

Els cóntróls suggerits per tal d’assegurar que es cómpleixen els requisits de seguretat es 

presenten a la pestanya PLA CONTROLS. La Figura 58 i la Figura 59 mostren la informació 

que es recull en aquesta pestanya. La Figura 58 mostra les columnes que descriuen els 

controls, les seves propietats de seguretat, i el seu impacte. En canvi, la Figura 59 mostra 

diverses cólumnes que faciliten la definició d’un pla d’acció per a implementar els controls 

de seguretat adients: la prióritat del cóntról própósat, l’estat de planificació, la data, el nóm 

de la persóna respónsable, i la póssibilitat d’afegir cómentaris i justificacións. 

 

Figura 58. Primeres columnes de la secció PLA CONTROLS. Aquestes descriuen els controls, les seves propietats de 
seguretat, i el seu impacte. 

 

Figura 59. Es mostren diverses columnes de la pestanya PLA CONTROLS que faciliten la definició d’un pla d’acció 
per a implementar els controls de seguretat adients: la prioritat del control proposat, l’estat de planificació, la 

data, el nom de la persona responsable, i la possibilitat d’afegir comentaris i justificacions. 

 


