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Benvolguda Directora, 

 

Recentment des del Govern de la Generalitat s’està impulsant actuacions que tenen 

per objectiu la recollida de dades de caràcter personal. Un exemple clar és el web 

“dretadecidir.cat” obert pel Govern de la Generalitat que permet, a través de la 

recollida de dades de caràcter personal, l’adhesió de ciutadans, entitats, etc., al 

Pacte Nacional pel Dret a Decidir integrat per entitats civils, cíviques, ciutadanes, 

culturals, econòmiques, sindicals, empresarials; el món local; els grups parlamentaris 

que han donat suport al dret a decidir, i el Govern. 

 

Des del meu Grup Parlamentari, creiem que la recollida de dades com el nom i 

cognoms o la denominació social, el correu electrònic, el telèfon, l’adreça, el codi 

postal i la població, així com l’autorització a publicar l’adhesió al Pacte Nacional pel 

Dret a Decidir a l'espai institucional de difusió no està emparat per la legislació vigent 

relativa a la protecció de dades de caràcter personal.  

 

Així mateix, considerem que la creació del fitxer “Adhesions a propostes polítiques 

impulsades pel Govern de la Generalitat” que està creant el Departament de la 

Presidència no s’adequa a la Llei Orgànica 15/1999. La normativa prohibeix 

taxativament la creació de fitxers que continguin dades especialment protegides. 

Donat que l’objectiu del Govern a través d’aquest fitxer és la recollida de dades de 

ciutadans que s’adhereixin a les seves polítiques, implícitament s’està recollint una 

dada d’especial protecció com és la ideologia. 
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Com a Directora, i en virtut de la competència que l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades té atribuïda per a l’elaboració d'informes, dictàmens, instruccions i 

recomanacions li prego que la seva entitat es pronunciï sobre l’adequació del fitxer 

d’Adhesions a propostes impulsades pel Govern de la Generalitat a la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sobre la 

legalitat de la recollida de dades que el Govern de la Generalitat està realitzant a 

través del web “dretadecidir.cat”. 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


