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DEPARTAMENT
D’INTERIOR
ORDRE
INT/20/2011, de 8 de febrer, de creació del itxer de dades de caràcter personal del
personal tècnic acreditat per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit
de protecció civil.
El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, desenvolupa els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i preveu, en el seu article 4, que
una de les obligacions generals dels titulars de les activitats i centres inclosos dins
l’àmbit de la seva aplicació és la d’elaborar el pla d’autoprotecció corresponent a
l’activitat. Així mateix, l’article 17 del Decret 82/2010 fa referència al personal
tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció i, específicament l’apartat 7
preveu que el procediment administratiu per a l’acreditació d’aquest personal es
desplegarà mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent
en matèria de protecció civil.
Així, en compliment del previst anteriorment, es va aprovar l’Ordre IRP/516/2010,
de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent
per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil, l’article
3.7 de la qual estableix que les dades del personal tècnic que s’acrediti com a competent per a elaborar plans d’autoprotecció han de passar a formar part d’un fitxer
gestionat per la direcció general competent en matèria de protecció civil.
El Departament d’Interior, de conformitat amb les funcions que li atribueix el
Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, i el Decret 43/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament
d’Interior, requereix per a l’exercici de les seves funcions, tractar les dades de
les persones acreditades per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de
protecció civil.
La disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, estableix que els consellers o conselleres de la
Generalitat, dins l’àmbit de les competències respectives, estan habilitats per a la
creació, mitjançant una ordre, dels fitxers que siguin pertinents.
En conseqüència, atès l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb la disposició final
tercera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, vist l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
ORDENO:
Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objecte la creació d’un fitxer que conté dades de caràcter
personal en l’àmbit de la Direcció General de Protecció Civil, de conformitat amb el
que disposa l’Ordre sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent
per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.
Article 2
Normativa aplicable
El fitxer es troba subjecte a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades i a la resta de normativa aplicable.
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Article 3
Contingut del itxer
A l’annex d’aquesta Ordre s’estableixen la denominació del fitxer, la seva finalitat
i usos previstos, les persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades
de caràcter personal, la procedència de les dades, el procediment de recollida de
dades, l’estructura bàsica del fitxer, sistema de tractament, la descripció del tipus
de dades de caràcter personal que conté, les cessions de dades, les transferències
internacionals de dades a països tercers, l’òrgan administratiu responsable del fitxer,
el servei o unitat davant del qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, així com les mesures de seguretat amb indicació del nivell
de seguretat exigible.
Article 4
Mesures de gestió i organització
L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la
integritat de les dades, així com les mesures necessàries destinades a fer efectius els
drets de les persones afectades que reconeixen l’article 31 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.
Barcelona, 8 de febrer de 2011
FELIP PUIG I GODES
Conseller d’Interior
ANNEX
Nom del itxer:
Directori de personal tècnic acreditat per a l’elaboració de plans d’autoprotecció
en l’àmbit de protecció civil.
Finalitat del itxer:
Gestió de les dades del personal acreditat per a l’elaboració de plans d’autoprotecció.
Usos previstos:
Consulta i comprovació de l’acreditació del personal que elabora els plans d’autoprotecció.
Persones o col·lectius afectats:
Personal tècnic que s’acrediti com a competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció a l’àmbit de protecció civil.
Procedència de les dades de caràcter personal:
Les dades seran proporcionades per les pròpies persones interessades en el moment de presentar la sol·licitud d’acreditació.
Procediment de recollida de dades de caràcter personal:
La recollida de dades de les persones que vulguin acreditar-se es produirà mitjançant formularis electrònics i en paper.
Estructura bàsica del itxer i descripció dels tipus de dades de caràcter personal:
Dades identificatives
Nom i cognoms
DNI/NIE
Adreça
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Telèfon de contacte
Correu electrònic
Dades acadèmiques i professionals
Formació i titulacions
Experiència professional
Dades d’ocupació laboral
Dades professionals
Dades relacionades amb l’acreditació
Àmbit dels plans d’autoprotecció pel qual està acreditat
Sector d’activitat pel qual està acreditat
Data d’acreditació
Sistema de tractament de dades utilitzat:
Parcialment automatitzat.
Cessions de dades de caràcter personal:
A ajuntaments i altres administracions locals amb competència en matèria de
protecció civil, d’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
Transferències internacionals de dades a països tercers:
No es preveuen transferències.
Òrgan administratiu responsable del itxer:
Direcció General competent en matèria de protecció civil del Departament
d’Interior.
Servei o unitat administrativa davant la qual es pot exercir el dret d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició:
Servei d’Administració i Avaluació de la Direcció General de Protecció Civil
del Departament d’Interior (c. Diputació, 355), correu electrònic lopd.interior@
gencat.cat.
Nivell de seguretat:
Bàsic.
(11.038.106)
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