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Dictamen 1/2016 
 
En data 19 de novembre de 2015, d’acord amb el que estableix l’article 171.3 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, ha estat tramès per a consulta al Consell Escolar de 
Catalunya el projecte d’ordre de regulació de fitxers que con tenen dades de caràcter 
personal del Departament d’Ensenyament.   
 
La Comissió Permanent, en aplicació dels apartats g) i h) de l’article 11 del Reglament del 
Consell Escolar de Catalunya, ha elaborat aquesta proposta de dictamen. 
 
ANTECEDENTS LEGALS  
 
Primer  
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
disposa que la creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions 
públiques només es poden dur a terme mitjançant una disposició de caràcter general publicada 
al diari oficial corresponent (article 20).  
 
Segon  
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix determinades prescripcions en 
relació amb les dades personals de l’alumnat (disposició addicional vint-i-tres).  
 
Tercer 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, preveu que en el tractament de dades, en l’àmbit 
del sistema educatiu, és aplicable la normativa de protecció de dades de caràcter personal, que 
cal adoptar les mesures necessàries per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat, i que 
l’Administració educativa ha d’afavorir la transmissió dels principis, els drets i les mesures de 
seguretat bàsiques amb relació a la protecció de dades (disposició addicional catorzena).  
 
Quart 
La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, habilita els 
consellers i conselleres de la Generalitat, dins l’àmbit de les competències respectives, per a la 
creació, la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents 
(disposició final tercera).  
 
Cinquè 
La Llei 29/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, regula, entre d’altres, les condicions de l’exercici de dret d’accés a la informació pública 
per part dels ciutadans. 
 
CONSIDERACIÓ 
 
La Comissió Permanent considera oportuna i necessària aquesta ordre perquè periòdicament 
s’han de revisar els fitxers del Departament d’Ensenyament que contenen dades de caràcter 
personal, a fi d’actualitzar-los i adequar-los a les noves realitats derivades de l’evolució de les 
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necessitats d’escolarització, a la creació de nous programes de formació, a l’exercici del dret 
d’accés a la informació pública per part dels ciutadans i a la garantia de la protecció d’aquestes 
dades personals, entre d’altres.  
 
El Ple del Consell Escolar de Catalunya, reunit a Barcelona el 14 de març de 2016, ha estudiat 
la proposta realitzada per la Comissió Permanent i ha aprovat per assentiment aquest 
DICTAMEN. 
 
La secretària             Vist i plau 

El president 
 
Berta Borràs Riba           Lluís Font i Espinós 
 
 
 


