
DECRET  D’ALCALDIA  03/2018  SOL.LICITANT  L’ASSUMPCIÓ  DE  LA  FIGURA  DEL 
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel  que fa al  tractament de dades personals i  a la lliure 
circulació d’aquestes dades (RGPD), que serà d’aplicació a partir del  25 de maig de 2018, 
estableix diverses mesures de responsabilitat activa per a les organitzacions, entre les quals 
destaca la de designar un delegat de protecció de dades (DPD).

L’article 37.1  a) de l’RGPD estableix l’obligatorietat  de designar un delegat de protecció de 
dades sempre que el  tractament  de dades el  realitzi  una autoritat  o organisme públic i  es 
permet que es pugui designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses autoritats o 
organismes, tenint en compte la seva estructura organitzativa i tamany.

Dins de les competències de prestació d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als ens locals de la demarcació, la Diputació de Barcelona assumeix la figura de delegat de 
protecció de dades (DPD) per als municipis de fins a 20.000 habitants, organismes dependents 
i EMD que ho sol.licitin.

Com que aquest  ens local  no disposa dels  mitjans necessaris per  designar un delegat de 
protecció  de  dades,  adequadament  els  seus  interessos,  es  considera  oportú  sol.licitar 
l’assumpció de la figura del delegat de protecció de dades (DPD) per la Diputació de Barcelona.

En virtut de les facultats que tinc conferides i per tot l’exposat,

DECRETO:

Únic.  SOL.LICITAR  l’assumpció  de  la  figura  de  delegat  de  protecció  de  dades  (DPD)  de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per la Diputació de Barcelona.

Guardiola de Berguedà, a 8 de maig de 2018
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