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PÍNDOLA 10.- AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN LA PROTECCIÓ DE DADES (AIPD) 

 

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) introdueix el concepte 

d’Avaluació d’Impacte relatiu a la Protecció de Dades (AIPD) en el seu article 35.  

En concret, l'apartat 1 de l'article 35 estableix, amb caràcter general, l'obligació que tenen els 

responsables dels tractaments de dades de realitzar una AIPD amb caràcter previ a la 

posada en funcionament de tals tractaments quan sigui probable que per la seva naturalesa, 

abast, context o fins comportin un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques, alt 

risc que, segons el mateix Reglament, es veurà incrementat quan els tractaments es 

realitzen utilitzant "noves tecnologies".  

 

Així, l'article 35.3 estableix que l’AIPD es requerirà en particular en el cas de:  

 

 avaluació sistemàtica i exhaustiva d'aspectes personals de persones físiques que es 

basi en un tractament automatitzat, com l'elaboració de perfils, i sobre la base del 

qual prenguin decisions que produeixin efectes jurídics per a les persones físiques o 

que els afectin significativament de manera similar;  

 

 tractament a gran escala de les categories especials de dades a què es refereix 

l'article 9, apartat 1, o de les dades personals relatives a condemnes i infraccions 

penals a què es refereix l'article 10, o la  

 

 observació sistemàtica a gran escala d'una zona d'accés públic.  

 

GRAN ESCALA 

Per determinar què s’ha d'entendre per “gran escala”, es pot tenir en compte que el Grup 

de l'article 29, en el seu dictamen sobre la designació de delegats de protecció de dades, 

considera que per valorar si el tractament es fa a gran escala s’ha de tenir en compte el 

següent: 

 El nombre de persones afectades, ja sigui en termes absoluts o com a proporció 

d'una determinada població. 

 El volum i la varietat de dades tractades. 

 La durada o permanència de l'activitat de tractament. 

 L'extensió geogràfica de l'activitat de tractament. 

 

LLISTA ORIENTATIVA TRACTAMENTS 

Per facilitar als responsables dels tractaments la identificació d'aquells tractaments 

que requereixen una AIPD, l’RGPD disposa que les autoritats de control han de publicar una 
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llista amb els tractaments que requereixin d'una AIPD. Aquesta llista s'ha de comunicar al 

Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD). 

 

En aquest sentit, tant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com l'Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades han publicat una llista orientativa dels tipus de tractaments que han de 

ser sotmesos a una AIPD, amb caràcter previ al seu inici, i que trobareu en adjunt a la 

present.  

D’aquesta forma, quan el tractament compleixi amb dos o més dels criteris inclosos a la 

llista, en principi pot ser necessari fer una AIPD. Com més criteris reuneixi el tractament en 

qüestió, més gran serà el risc que comporti aquest tractament i major serà la certesa de la 

necessitat de realitzar una AIPD. 

En qualsevol cas, aquest llistat és orientatiu i el fet que un tractament no figuri en aquesta 

llista no eximeix de dur a terme una AIPD si concorren les circumstàncies previstes als 

apartats 1 i 3 de l’article 35 de l’RGPD. Per tant, caldrà verificar sempre que el tractament no 

suposa un alt risc pels drets i llibertats de les persones, especialment si s’utilitzen noves 

tecnologies. 

Aquests criteris són d’aplicació no només als responsables que vulguin dur a terme algun 

dels tractaments inclosos, sinó també als òrgans i institucions que elaborin un projecte de 

disposició normativa que comporti algun d’aquests tractaments. En aquest cas, si el projecte 

normatiu s’ha sotmès a una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades no serà 

necessari que l’elaborin després els responsables del tractament. 

 

Per a més informació: 

- Llista orientativa de tipus de tractament que requereixen una avaluació d'impacte 

relativa a la protecció de dades segons l’article 35.4 RGPD 

- Directrius del Grup de treball de l’article 29 sobre l’avaluació d’impacte relativa a la 

protecció de dades (AIPD) i per determinar si el tractament comporta probablement 

un alt risc a efectes del Reglament (UE) 2016/679 (WP 248),  

-  Guia pràctica de l’APDCAT sobre l'avaluació d’impacte relativa a la protecció de 

dades al RGPD. 

- Exemple d’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades al següent enllaç.   

 

-Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut- 

dpd@ticsalutsocial.cat 

https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ 

Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.) 
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