NOTA DE PREMSA
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) signa un conveni
amb l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya


Fruit d’aquest conveni s’establirà un marc de col·laboració entre ambdós entitats,
adreçat fonamentalment a un millor coneixement i compliment de la legislació vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Barcelona, 4 de setembre de 2013.- L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya han signat aquest matí un conveni de
col·laboració per tal de garantir un millor coneixement i preparació sobre protecció de dades
als treballadors dels Col·legis i Consells de Col·legis professionals, i als membres dels col·legis
integrats a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
Amb la signatura d’aquest conveni ambdós entitats es comprometen a l’organització conjunta
d’activitats formatives en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a l’elaboració,
per part de l’APDCAT, d’una guia pràctica de protecció de dades per a col·legis professionals.
A més, s’obre una via de suport per part de l’APDCAT, a les tasques de l’Associació
Intercol·legial conduents a la formulació d’un codi tipus per al sector dels col·legis
professionals, d’acord amb l’article 32 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD), entre altres tasques de suport.
També es realitzaran conjuntament actes, jornades, seminaris, accions o campanyes de
comunicació, difusió i divulgació encaminades al coneixement, la consolidació i el
desenvolupament del dret a la protecció de dades i matèries relacionades.
“Hem de garantir que la cultura de la protecció de dades i la privacitat forma part del normal
desenvolupament del conjunt de professions que en el seu exercici tracten dades personals. Els
professionals han de conèixer adequadament les obligacions que tenen en matèria de protecció
de dades personals i integrar-les en la seva activitat diària. La signatura d’aquest conveni
respon a la voluntat de potenciar la garantia del dret a la protecció de dades a través de la
col·laboració amb l’ens que té encomanada la funció de vetllar perquè l’actuació de les seves
persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb
l’exercici professional de què es tracti”, afirma M. Àngels Barbarà , directora de l’APDCAT.
Per la seva part, el president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis professionals de
Catalunya i degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, valora molt
positivament aquest acord perquè “les corporacions tenim l’obligació de vetllar
escrupolosament per les dades personals i professionals dels col·legiats” i ha afegit que “aquest
acord serà un reforç a la tasca que ja s’està duent a terme actualment per potenciar la cultura
de la protecció de dades tant entre el personal que forma part dels Col·legis professionals, com
entre els col·legiats membres de les corporacions associades a la Intercol·legial”.
Amb la signatura d’aquest conveni, a càrrec d’Oriol Rusca i Nadal, president de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis professionals de Catalunya, i de M. Àngels Barbarà i Fondevila,
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es constitueix també una comissió de
seguiment i coordinació, amb els objectius de definir, concretar i impulsar les activitats que
s’han de dur a terme, i fer-ne el seguiment, el control i l’avaluació.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades es va crear per la Llei 5/2002, de 19 d’abril,
publicada al DOGC número 3625, de 29 d’abril de 2002. És una institució de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que
actua amb objectivitat i plena independència respecte a les administracions públiques en
l’exercici de les seves funcions.
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades té com a principal objectiu vetllar per l’adequació
dels tractaments de dades a la normativa reguladora d’aquesta matèria, amb la finalitat de
garantir el respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
L’Associació Intercol·legial, que representa més de 100 col·legis professionals amb més de
150.000 col·legiats/des de tots els àmbits professionals, va néixer fa dos any amb la voluntat
de reforçar la projecció social dels col·legis professionals, impulsar iniciatives d’interès comú,
actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el
col·lectiu, independentment del sector al qual pertanyin.
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