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El 3 d’abril del 2008, l’Agència Catalana de Protecció de
Dades i els Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat
Oberta de Catalunya van organitzar conjuntament una
Jornada sobre el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal (LOPD).

tinuació va fer un balanç del que representa el
Reglament, i va indicar els elements que considerava més
positius com ara l’adequació dels procediments a la Llei,
el nou enfocament de les mesures de seguretat o una
regulació detallada de la figura de l’encarregat. També va
valorar que en alguns aspectes el Reglament era excessivament interpretatiu i va considerar que hauria estat
desitjable que la norma hagués inclòs aspectes com ara
l’avaluació durant l’elaboració de determinades normes
de l’impacte en la protecció de dades, la implantació de la
figura del responsable de protecció de dades en el si
d’una organització i les comunicacions de les pèrdues de
dades.

La Jornada, que va tenir lloc a Barcelona poc abans de
l’entrada en vigor de la norma reglamentària, va iniciar-se
amb la presentació de Pere Fabra, director dels Estudis de
Dret i Ciència Política de la UOC, que va posar en relleu
l’oportunitat i el plaer d’haver pogut organitzar conjuntament la Jornada amb l’APDCAT, amb qui els Estudis comparteixen múltiples línies de treball. Per part de la UOC, aquesta
activitat forma part de la línea de recerca i difusió del coneixement endegada pels Estudis de Dret i Ciència Política i
s’emmarca dins dels seminaris IDP: Internet, Dret i Política
que, com la revista electrònica que duu el mateix nom, són
impulsats per aquests Estudis amb l’objectiu d’analitzar i
estudiar les respostes que el dret i la ciència política
poden proporcionar als reptes que planteja la societat de
la informació.

La ponència de Ricard Martínez va permetre fer un repàs
de la norma partint dels seus antecedents i subratllant els
aspectes més nous: l’exclusió de determinades dades personals de l’àmbit d’aplicació de la norma, el consentiment
dels menors, la figura de l’encarregat del tractament i les
novetats sobre mesures de seguretat.
Pere Grimalt es va centrar en el consentiment i el tractament per a activitats de publicitat i prospecció comercial i
va reflexionar sobre els interrogants que li plantejava
l’atorgament del consentiment dels menors així com el
consentiment per silenci positiu.

Després de la intervenció de la directora de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, Esther Mitjans, es va
donar per inaugurada la Jornada. La directora va expressar la seva satisfacció de col∙laborar amb la UOC, tot
donant continuïtat a l’acte que s’organitzà l’any anterior
dedicat al projecte de reglament, i va destacar la necessitat i importància de crear espais de debat i crítica. A con-
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Tot seguit s’abordà l’anàlisi del Reglament des de l’òptica
de les administracions públiques, a càrrec de Santiago
Farré, que va posar en relleu que el RLOPD, a diferència
de la LOPD, proporciona una definició de fitxers de titula-
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L’exercici del drets per parts dels afectats (drets ARCO) va
ser abordat per Carles San José, que en va subratllar el
caràcter personalíssim, i també va tractar les implicacions
respecte dels diferents procediments regulats en el RLOPD.

ritat pública i privada seguint un criteri formal, a diferència del criteri material emprat per l’APDCAT, i com
aquesta configuració comporta indirectament modificar
el règim sancionador aplicable a determinades entitats
sotmeses a la competència de l’APDCAT.

La darrera ponència es va dedicar als fitxers de solvència
patrimonial i crèdit. Alberto Palomar va cridar l’atenció
respecte del perill que aquest tipus de fitxers converteixin
molts ciutadans en morts civils, tot i que el Reglament
procura proporcionar una mica més de seguretat en el
tractament d’aquest tipus de dades.

Ramon Miralles va dedicar la seva intervenció a les
mesures de seguretat i va analitzar la situació dels
tractaments preexistents al Reglament tot indicant la
necessitat que es realitzi una revisió dels nivells de seguretat dels fitxers preexistents, de les mesures de seguretat aplicades i del document de seguretat.

La directora de l’APDCAT va clausurar la Jornada felicitant-se de la bona acollida i va recordar la necessitat
d’incloure la protecció de les dades personals dins d’un
marc més ampli, el de la gestió i accés a la informació com
a garantia d’un Estat democràtic.

A continuació Eduard Chaveli va analitzar la figura de
l’encarregat del tractament, centrant-se en les possibilitats de subcontractació i la implicació respecte de
l’adopció i compliment de les mesures de seguretat.
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