
  

 

Instrucció 4/2022 per a la cessió de dades als ens locals en l’exercici de les 

competències en matèria de planificació i prevenció de la segregació escolar  

 

Motivació 

El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 

procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, regula la 

creació i funcions dels òrgans comuns entre l’Administració de la Generalitat i ens locals en 

el procés d’admissió a l’escolarització i especialment en la lluita contra la segregació escolar.  

Per la seva part, el Decret llei 3/2022, de 29 de març, regula com ha de ser l’accés a les 

dades dels ens locals i també del Departament d’Educació per a l’aplicació de les 

mesures destinades a la detecció i distribució equilibrada de l’alumnat amb criteris que evitin 

la segregació.  

Aquest Protocol concreta la manera com s’ha de dur a terme l’accés dels ens locals a les 

dades de què disposa el Departament d’Educació en els termes previstos al Decret llei 

3/2022. 

Tanmateix, s’han de considerar els procediments per accedir a resultats específics i a fitxers 

de microdades elaborats amb finalitats estadístiques o científiques, els quals estan regulats 

per la normativa estadística. 

 

Normativa 

 
- Decret llei 3/2022, de 29 de març, d'accés a dades dels ens locals i del Departament 

d'Educació per a l'aplicació de mesures destinades a la detecció i distribució 
equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques 

- Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions 
de dades sotmeses a secret estadístic 

- Reglament (CE) 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 
2009, relatiu a l'estadística europea 

- Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 
2015, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 223/2009, relatiu a l'estadística 
europea.  

- 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 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 155) 

 

 
 

Primer. Objecte del Protocol 

 



 

L’objecte d’aquest Protocol és concretar com s’han d’atendre les sol·licituds d’accés a les 

dades de característiques personals de l’alumnat dels ensenyaments obligatoris que 

estableix l’article 3 del Decret llei 3/2022, de 29 de març, contingudes en fitxers de 

microdades que gestiona el Departament d’Educació, als ens locals en exercici de les 

competències en matèria de planificació i prevenció de la segregació escolar.  

 

 

Segon. Àmbit d’aplicació 

 

Aquest Protocol és d’aplicació a totes les unitats dels Serveis Centrals del Departament 

d’Educació, així com als Serveis Territorials i òrgans consultius d’aquest Departament.  

 

Tercer. Procediment de gestió de les sol·licituds  

 

3.1 Sol·licitants 
 
Els sol·licitants poden ser els ens locals que formen part dels òrgans de participació en la 
programació de l'oferta educativa i en el procés d'admissió, així com les unitats de detecció, 
mitjançant una sol·licitud adreçada a la Secretaria General del Departament d’Educació, 
usant la tramesa genèrica (o específica quan estigui disponible) de l’EACAT, fent constar 
que la petició està emmarcada en el Decret llei 3/2022.  
 
3.2 Objecte de la sol·licitud 
 
En la sol·licitud que fa l’ens local, cal indicar el municipi i els cursos de referència de la 
informació sol·licitada. Els continguts de la sol·licitud no poden ser més extensos del que 
està recollit a l’article 3 del Decret llei 3/2022.  
 
3.3 Terminis de lliuraments 
 
Els continguts demanats pels ens locals es lliuraran, si escau, en un termini de 30 dies 
naturals.  
 
3.4 Viabilitat de la petició  
 
El Gabinet Tècnic de la Secretaria General elabora un informe de viabilitat de la cessió de 
dades, prèvia consulta i vistiplau de la direcció dels Serveis Territorials, o a qui designi, 
als quals pertany l’ens local sol·licitant. 
 
3.5 Via de lliurament 
 
Es lliura a l’ens local sol·licitant per via segura, segons l’indicat en la sol·licitud, un cop signat 
el document d’Acords de confidencialitat i ús responsable de les dades tal i com està recollit 
a l’article 4 d’aquest Protocol.  
 
S’envia una còpia de les dades lliurades a l’ens local a la direcció dels Serveis Territorials 
corresponents, per al seu coneixement i efectes. 



 

 
 
Quart. Acords de confidencialitat i ús responsable de les dades 
 
Es farà arribar als ens locals sol·licitants la proposta d’acords de confidencialitat i compromís 
d’ús responsable, prèvia al lliurament de la informació.  
 
En el document d’Acords de confidencialitat i ús responsable de les dades cedides consta el 
següent:  

- Els detalls de les dades cedides. 
- L’ús exclusiu de les dades per a la finalitat d’aquest Protocol. 
- El compromís de no fer tractaments que permetin la reidentificació, o la identificació 

individual. 
- Mesures de protecció segura dels fitxers. 
- El nom i cognoms de les persones que tindran accés als fitxers. 
- La informació que difonguin els sol·licitants ha de ser sempre suficientment agregada 

perquè no sigui possible identificar cap individu i cal prendre les mesures tècniques 
oportunes per evitar el risc de revelació d’informació individual. 

- L’ús del fitxers té una vigència que en cap cas superarà els 12 mesos. 
- La destrucció dels fitxers abans d’una data concreta. 

 
Aquest document ha de signar i retornar al Gabinet Tècnic i, posteriorment, se’n farà el 
lliurament per via segura.  
 
 
 
 
SIGNATURA SECRETARIA GENERAL 
 
 



 

Annex 1.  

 

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE DADES I ACORD DE CONFIDENCIALITAT 

 
[ENS SOL·LICITANT] ______________________________ 

[MUNICIPI] ______________________________________  

 

Sol·licita al Departament d’Educació la cessió de dades per a l’elaboració d’estudis sobre la 

segregació escolar. 

Els fitxers microdades objecte de cessió han estat sotmesos a tècniques de control de 

revelació estadística, per evitar al màxim la identificació directa de la informació individual 

sotmesa al secret estadístic, d’acord amb els termes establerts per l’article 20 i 21 del Decret 

143/2010 de 19 d’octubre, del Registre de fitxers estadístics i de la cessió de dades 

sotmeses a secret estadístic. Així mateix, estan protegits pel Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu 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; 

el Reglament general de protecció de dades (RGPD); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i per la resta de 

normativa vigent en aquesta matèria que li és aplicable. 

Els fitxers cedits són els següents:  

Cursos: ________ 

Municipi: ________ 

Variables:  

Sexe 

Any de naixement 

Nacionalitat (codi) 

Nacionalitat (país) 

Naixement (codi del país) 

Naixement (país) 

Tipus de via 

Nom de la via 

Núm. de la via 

Residència (codi del municipi) 

Residència (municipi) 

Codi postal 

Centre (codi) 

Ensenyament (codi) 

Ensenyament 

Nivell 



 

NESE (S/N) 
Tipus de necessitats educatives específiques relacionades amb situacions 
familiars, socials, culturals o econòmiques de desavantatge social 
Data de matrícula 
Data de càrrega (extracció) 

Nombre de matrícules (estadística) 
 

Les condicions d’utilització de les dades contingudes en els fitxers són les següents:  

1. Els fitxers cedits pel Departament d’Educació han de ser utilitzats únicament per a 
l’objecte d’aquests Acords, per la qual cosa no poden ser utilitzats per a cap altra 
activitat no estadística o amb una finalitat diferent, ni tampoc no es poden cedir a cap 
altra persona o institució. 

2. Els sol·licitants es comprometen a no dur a terme cap procediment per identificar les 
unitats dels fitxers, inclosos els de creuament amb altres informacions que permetin la 
identificació de dades individuals. 

3. Els fitxers cedits pel Departament d’Educació han de ser protegits i s’han de prendre 
totes les mesures de seguretat necessàries en compliment de la normativa aplicable 
sobre protecció de dades personals que impedeixin, especialment, l'accés a aquest 
fitxer de cap persona aliena a la recerca de que és objecte aquesta cessió. En concret, 
tenen accés als fitxers les persones següents: 

a. Sr./Sra. _________________ amb DNI _____________, càrrec, responsable 
principal de l’estudi.  

b. Sr./Sra. _________________ amb DNI _____________, càrrec.  

c. Sr./Sra. _________________ amb DNI _____________, càrrec.  

... 

4. La informació que difonguin els sol·licitants en qualsevol tipus de suport o document 
(intern o extern), a partir de la informació facilitada pel Departament d’Educació, ha de 
ser sempre suficientment agregada perquè no sigui possible identificar cap individu 
(alumnes) i cal prendre les mesures tècniques oportunes per evitar el risc de revelació 
d’informació individual. 

5. Els sol·licitants han de lliurar al Departament d’Educació els resultats numèrics de 
l’estudi (taules, gràfics, mapes i altres formulacions quantitatives) així com els textos 
abans de publicar-los o difondre’ls per qualsevol mitjà, als efectes que el Departament 
d’Educació contrasti el nivell de revelació estadística de les dades i determini, si escau, 
les mesures addicionals que calgui adoptar per garantir al màxim la preservació del 
secret estadístic, com a requisit previ a la difusió.  

6. La cessió dels fitxers esmentats es fixa per un període de 12 mesos, a comptar des de 
la data de signatura d’aquest document. Si fos necessari continuar utilitzant la 
informació una vegada finalitzat aquest termini, els sol·licitants han de demanar 
prèviament l’ampliació del temps de cessió al Departament, que n’ha d’avaluar la 
pertinència. En el cas que s’autoritzi, cal formalitzar l’ampliació d’aquests Acords de 
confidencialitat i d’ús responsable, en un annex. 



 

7. Una vegada finalitzada la utilització de les dades cedides, els sol·licitants han de destruir 
els fitxers lliurats pel Departament d’Educació i qualsevol reproducció parcial o total, 
sigui quin sigui el suport material, i ho han de comunicar per escrit al Departament 
d’Educació. En tot cas, la data límit per destruir la informació cedida als sol·licitants és 
de 15 mesos, a comptar des de la data de signatura d’aquest document. 

8. Els sol·licitants han de comunicar al Departament d’Educació les referències de les 
publicacions i articles que es derivin dels fitxers cedits tan bon punt siguin públiques, i 
autoritzen el Departament d’Educació per fer-ne difusió al seu web. 

9. El Departament d’Educació es reserva el dret de programar el retorn de resultats i 
evidències obtingudes, mitjançant un format de difusió interna, a les unitats del 
Departament d’Educació.  

10. Qualsevol incidència o incompliment que es pugui produir en relació amb les obligacions 
anteriors ha de ser comunicada pels sol·licitants immediatament al Departament 
d’Educació. 

 

Signatura del o de la representant de l’ens local 
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