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Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l’atribució  temporal de 
funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector p úblic  
 
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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades) esdevé plenament aplicable a partir del 25 de maig d’enguany. Una 
de les novetats que incorpora aquesta regulació rau en l’obligació de les administracions 
públiques de designar un delegat de protecció de dades.  
 
La necessària implementació, en aquest termini, d’aquesta nova figura, a la qual s’assigna el 
desenvolupament d’unes funcions específiques en la normativa esmentada, obliga a 
preveure els mecanismes pertinents per a la seva atribució provisional i urgent com a pas 
previ a la regulació definitiva. D’acord amb aquesta finalitat, la normativa de funció pública 
permet a l’Administració atribuir al seu personal responsabilitats i funcions diferents a les 
corresponents al lloc de treball que exerceixin sempre que resultin adequades a la seva 
classificació o categoria quan les necessitats del servei ho justifiquin. 
 
El particular estatut personal que la normativa esmentada atorga al delegat de protecció de 
dades, caracteritzat per les notes d’independència respecte al responsable o l’encarregat del 
tractament, i la inamobilitat en l’exercici de les funcions específiques que se li assignen, 
entre d’altres, aconsella una regulació específica i homogènia d’aquesta figura en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Això no obstant, les 
circumstàncies actuals fan preveure que el règim jurídic aplicable al seu estatut personal, als 
òrgans de coordinació dels diferents delegats de protecció de dades, i a les condicions 
d’exercici de les seves funcions específiques, no puguin desplegar tots els seus efectes fins 
al desenvolupament reglamentari.  
 
Per aquests motius escau aprovar la present Instrucció, amb la finalitat d’establir criteris 
homogenis per a l’atribució temporal de les funcions pròpies del delegat de protecció de 
dades, criteris que esdevenen transitoris fins a l’entrada en vigor de la regulació de l’estatut 
del delegat de protecció de dades, donant així resposta a la necessitat conjuntural de la 
seva peremptòria implementació. 
 
Per tot això, aquesta Secretaria, d’acord amb les competències que té atribuïdes per la 
normativa vigent, aprova aquesta Instrucció. 
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1. Objecte  
 
Aquesta Instrucció té per objecte establir criteris homogenis per a l’atribució transitòria de les 
funcions que li correspon desenvolupar al delegat de protecció de dades, així com la 
necessària coordinació en el desenvolupament d’aquestes funcions. 
 

2. Atribució de les funcions de delegat de protecci ó de dades 
 
2.1 La necessitat d’implementar les funcions assignades normativament al delegat de 
protecció de dades s’atendrà mitjançant l’atribució temporal de funcions, total o parcial, a les 
persones que presten serveis en els departaments o el seu sector públic.    
 
2.2 En atenció a la complexitat i especificitat de les dades o al volum del seu tractament, els 
departaments poden optar per assumir totalment o parcialment les funcions de delegat de 
protecció de dades dels ens o entitats del seu sector públic. Sens perjudici del que s’ha 
exposat, els ens o les entitats del sector públic poden disposar del seu propi delegat de 
protecció de dades o bé optar per encarregar aquestes funcions mitjançant un contracte de 
serveis. Dos o més departaments poden acordar atribuir conjuntament aquestes funcions a 
una persona que presti serveis en el seu àmbit. Així mateix, els departaments poden optar 
per atribuir les funcions de delegat de protecció de dades del departament, inclòs si s’escau 
el seu sector públic, a una entitat del seu sector públic instrumental, cas en el qual no serien 
aplicables els punts 6 i 7 d’aquesta Instrucció.  
 
2.3 Les funcions de delegat de protecció de dades poden atribuir-se a temps parcial o a 
temps total, en funció de la complexitat derivada de la pròpia organització i de la criticitat de 
les dades objecte de tractament en cada àmbit. 
 

3. Funcions de delegat de protecció de dades 
 
Les funcions de delegat de protecció de dades que s’atribueixen temporalment són les 
següents: 
 
a) Informar i assessorar sobre les seves obligacions i el disseny de polítiques de protecció 

de dades al responsable o a l’encarregat del tractament i als empleats que s’ocupen 
d’aquest tractament. 

 
b) Supervisar el compliment del Reglament UE 2016/679 i d’altres disposicions de protecció 

de dades de la Unió Europea o dels estats membres, les polítiques del responsable o de 
l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals —inclosa 
l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa 
en les operacions de tractament— i les auditories corresponents.  
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c) Prestar assessorament sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i 

supervisar-ne l’aplicació.  
 
d) Cooperar amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i les altres autoritats de 

control. 
 
e) Actuar com a punt de contacte de les autoritats de control per a qüestions relatives al 

tractament, inclosa la consulta prèvia a l’autoritat de control en els termes previstos en 
l’article 36 del Reglament UE 2016/679, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre 
assumpte.  

 

4. Perfil professional del delegat de protecció de dades 
 
Les funcions de delegat de protecció de dades s’han d’atribuir temporalment a persones que 
acreditin qualitats professionals en matèria de protecció de dades, tant pel que fa als 
coneixements com a l’expertesa en la pràctica d’aquesta especialitat i/o als coneixements 
especialitzats del dret.  
 

5. Estatut del delegat de protecció de dades  
 
5.1 La persona que té atribuïdes les funcions de delegat de protecció de dades actua amb 
plena independència i no se subjecta a instruccions de servei dels seus superiors jeràrquics 
en l’exercici de les seves funcions.  
 
5.2 En qualsevol cas, s’ha de garantir que l’exercici de les funcions de delegat de protecció 
de dades no doni lloc a situacions de conflicte d’interessos, en particular, quan l’atribució 
temporal de funcions ho sigui a temps parcial. A aquest efecte, és incompatible, amb les 
funcions atribuïdes al delegat de protecció de dades, l’exercici de qualsevol altra funció que 
comporti la presa de decisions en l’àmbit de la protecció de dades del departament, ens o 
organisme.  
 
5.3 El personal que tingui atribuïdes totalment o parcialment aquestes funcions continuarà 
percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits corresponents al seu 
lloc d’origen.  
 
5.4 Els departaments han de facilitar els recursos humans i materials necessaris per al 
correcte acompliment de les funcions atribuïdes, així com l’accés a les dades personals i a 
les operacions de tractament que corresponguin.  
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5.5 Els departaments i, si escau, les entitats del sector públic han de publicar les dades de 
contacte de les persones que tenen atribuïdes les funcions de delegat de protecció de dades 
i comunicar-les a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, als efectes oportuns. 
 

6. Procediment per a l’atribució temporal de les fu ncions pròpies del delegat de 
protecció de dades 
 
6.1 Les funcions de delegat de protecció de dades s’atribuiran, mitjançant una resolució de 
la persona titular de la secretaria general o de la persona en qui delegui, a les persones que 
compleixin els requisits següents:  
 
a) Prestar serveis, amb caràcter definitiu o provisionalment, en un departament o el seu 
sector públic.  
 
b) Trobar-se en servei actiu en cossos, escales o categories del subgrup de titulació A1 i 
ocupar, de manera definitiva o provisional, un lloc de treball que tingui assignat, com a 
mínim, un nivell de destinació 24 o equivalent a nivell retributiu.  
 
c) Disposar de competència i experiència professional acreditada en matèria de protecció de 
dades. 
 
d) Si les funcions s’atribueixen parcialment, no ocupar llocs de treball en què concorrin 
eventuals conflictes d’interessos amb l’exercici de les funcions atribuïdes.  
 
6.2 L’atribució temporal de funcions es pot dur a terme mitjançant una convocatòria de 
tramitació urgent publicada al portal corporatiu ATRI, en la qual hi ha de constar un extracte 
de les funcions que s’han d’acomplir, la concreció del caràcter total o parcial de l’atribució 
funcional, els requisits exigits per participar i els requeriments de capacitat i experiència més 
adients per desenvolupar-les. La convocatòria ha d’indicar, de manera expressa, que 
l’atribució de funcions és estrictament temporal i que tindrà efectes fins al desenvolupament 
reglamentari de l’estatut del delegat de protecció de dades.  
 

7. Finalització de l’atribució temporal de funcions   
 
7.1 L’atribució temporal de funcions tindrà vigència fins a l’entrada en vigor del reglament 
que reguli l’estatut del delegat de protecció de dades.  
 
7.2 En cap cas es poden revocar les atribucions com a conseqüència de l’exercici de les 
funcions, llevat dels casos d’incompliment greu de les obligacions.  
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7.3 L’atribució personal es deixarà sense efectes en els casos de renúncia, formalitzada per 
escrit i prèviament acceptada; passi a situació administrativa diferent de la de servei actiu; 
incapacitat sobrevinguda per al seu exercici, i pèrdua de la condició de personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic.  
 
7.4 Les funcions desenvolupades en virtut de l’atribució de funcions regulada en la present 
Instrucció ha de ser objecte de valoració en els processos de provisió dels llocs de treball 
que s’hagin de cobrir en els termes previstos en el reglament que reguli l’estatut del delegat 
de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. 
 

8. Coordinació en l’exercici de les funcions atribu ïdes 

8.1 Als efectes de garantir més homogeneïtat i coordinació en l’aplicació de criteris, s’ha 
d’assegurar la necessària coordinació entre les persones que tenen atribuïdes les funcions 
de delegats de protecció de dades en els diferents departaments, així com entre aquestes i 
les del seu sector públic. En cas que un departament hagi assignat a una persona jurídica 
l’exercici de les funcions de delegat de protecció de dades, la coordinació es realitzarà 
mitjançant una única persona que hagi estat prèviament designada pel departament com a 
responsable d’aquesta coordinació. En el supòsit d’atribució de funcions mitjançant un 
contracte de serveis, cal que es designi una única persona física com a contacte i referent.  

8.2 Així mateix, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a 
través de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, i el Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència impulsaran conjuntament la creació d’un espai de 
coordinació i posaran a disposició dels departaments i el sector públic les eines necessàries 
perquè aquesta sigui efectiva.  
 

9. Vigència 
 
Aquesta Instrucció entra en vigor el dia de la signatura i resta vigent fins a la creació dels 
òrgans o llocs de treball corresponents conforme a la disposició reglamentària que reguli 
l’estatut del delegat de protecció de dades. 


