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PÍNDOLA 12.- EINES PER L’ANÀLISI DE RISCOS I AVALUACIONS D'IMPACTE 

 
El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix que les 

organitzacions que tracten dades personals han de realitzar una anàlisi de riscos per a 
establir les mesures que siguin necessàries per a garantir els drets i llibertats de les 
persones. A més, quan d'aquesta anàlisi es desprengui que hi ha un risc alt per a la 
protecció de dades, el RGPD exigeix a aquestes organitzacions dur a terme una Avaluació 
d'Impacte en la Protecció de Dades (AIPD).  

 
A la Píndola 10 disposeu d'un llistat de tractaments de dades personals en els quals 

és obligatori fer una AIPD, com estableix el Reglament en el seu article 35.4. 
 
GESTIONA_EIPD 
 

L'AEPD1 ha posat en funcionament Gestiona_EIPD, una eina per ajudar a realitzar 
anàlisi de riscos i avaluacions d'impacte a les empreses i administracions que duguin a 
terme tractaments de dades d'alt risc com, per exemple, aquells que impliquin dades de salut 
o tractaments massius. 
 

L’eina Gestiona està dissenyada com un qüestionari online on el responsable ha de 
valorar si vol fer una anàlisi de riscos o una AIPD. Les dades que els responsables i 
encarregats aportin -i que l'AEPD no conserva ni monitoritza de forma alguna- els permetran 
obtenir aquesta documentació bàsica.  
 
MODEL INFORME AIPD 

L’AEPD conjuntament a la posada a disposició de l’eina Gestiona_EIPD ha publicat 
un model d'informe d'Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades (AIPD) dirigit a 
Administracions Públiques per tal de facilitar la realització d'aquestes avaluacions i 
desenvolupat a partir de la Guia pràctica per a les avaluacions d'impacte en la Protecció de 
Dades, publicada per l'AEPD.  

 
El model recopila tots els aspectes que s'han de tenir en compte per elaborar un 

informe d'avaluació d'impacte, entre els quals es troba la descripció del tractament, la base 
jurídica que ho justifica, les anàlisi del tractament, de l'obligació de realitzar una EIPD o de 
compliment, així com les mesures per a la reducció del risc, un pla d'acció i un apartat de 
conclusions i recomanacions. 

 
Per a més informació: 

- Gestiona_EIPD 
https://gestiona.aepd.es/ 

- Model d'informe d'avaluació d'impacte en la Protecció de Dades 
https://www.aepd.es/media/guias/Modelo-informe-EIPD-AAPP.rtf 
 

- Guía práctica para las Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos 
https://www.aepd.es/media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf 
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- Guia pràctica 

https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-
documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/documents/GUIA-AIPD-
APDCAT.pdf 
 
 

-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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