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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

ORDRE

IRP/548/2009, de 17 de desembre, per la qual es crea un itxer denominat directori 
de personal del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, estableix que la creació dels fitxers de les administracions 
públiques només es podrà preveure mitjançant una disposició general publicada al 
diari oficial corresponent.

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, creat pel Decret 
421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
requereix, per a l’exercici de les seves funcions, tractar les dades de caràcter personal 
de les persones que treballen o presten serveis a les instal·lacions del Departament.

La disposició addicional 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència 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, mit-
jançant una ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

En conseqüència, atès l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb la disposició 
addicional 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, i vistos l’informe de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i el dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Crear el fitxer de dades de caràcter personal que es denomina directori de personal 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.

Article 2
Normativa aplicable

El fitxer el gestiona la Direcció de Serveis del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i se subjecta a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, així com a la Llei 5/2002, de 19 d’abril, 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i a la resta de normativa aplicable.

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, el procediment de recollida de dades, l’estructura bàsica del 
fitxer, la descripció del tipus de dades de caràcter personal que conté, les cessions 
de dades, 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 
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integritat de les dades, així com les mesures necessàries destinades a fer efectius 
els drets de les persones afectades que reconeixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa 
aplicable.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En relació amb l’Ordre JUI/120/2003, de 4 de març, per la qual es regulen 
determinats fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en 
l’àmbit del Departament de Justícia e Interior, les referències a l’adreça de la seu 
del Departament del fitxer denominat registre de visites (annex 1), en lloc de Via 
Laietana, núm. 69, s’han d’entendre efectuades a l’adreça següent: passeig Sant 
Joan, 43, 08009 Barcelona.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 17 de desembre de 2009

JOAN SAURA I LAPORTA

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

ANNEX

Nom del fitxer: directori de personal del Departament d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació.

Finalitat del fitxer i usos previstos: la finalitat i els usos del fitxer són la gestió 
del personal que treballa o presta serveis dins les instal·lacions del Departament, 
permetre la seva localització a través de la intranet i del directori telefònic; obtenir 
els seus telèfons, fax i adreces professionals dins les diferents unitats del Departa-
ment; gestionar els recursos humans; controlar l’horari d’entrada i sortida; control 
d’accés als edificis; realització dels directoris telefònics; identificació del personal 
mitjançant la fotografia i facilitar dades per a la realització d’estadístiques, estudis 
i informes de gènere.

Persones o col·lectius afectats: personal del Departament o que presta serveis dins les 
instal·lacions del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: les dades seran propor-
cionades pels propis interessats en el moment d’iniciar la relació amb el Departament 
mitjançant fotografia, recollida de dades biomètriques i formularis, en els quals es 
contindrà la informació a que fa referència l’article 5 de la LOPD.

Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter personal:
Dades personals:
Nom i cognoms.
DNI/NIE.
Data de naixement.
Fotografia.
Dades biomètriques.
Dades laborals:
Adreça, telèfon i correu electrònic.
Telèfon mòbil de l’empresa.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5532 – 23.12.2009 95909

Disposicions

Extensió telefònica interna del Departament.
Cos, categoria.
Càrrec.
Data d’inici de la prestació de serveis.

Sistema de tractament de dades utilitzat: automatitzat.

Cessions de dades de caràcter personal: no es preveuen cessions.

Transferències internacionals de dades a països tercers: no es preveuen transfe-
rències.

Òrgan administratiu responsable del fitxer: Subdirecció General de Recursos 
Humans i Relacions Laborals de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.

Servei o unitat administrativa davant la qual es pot exercir el dret d’accés, recti-
ficació, cancel·lació i oposició: Servei de Personal de la Subdirecció General de 
Recursos Humans i Relacions Laborals de la Direcció de Serveis del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Passeig Sant Joan 43, 08009 
Barcelona. http://www.gencat.cat/interior/

Nivell de seguretat: nivell mitjà.

(09.351.008)
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