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Govern

Disposicions
de caràcter general
Decret
Vist l’article 38 de la Llei qualificada de
la nacionalitat andorrana, de 5 d’octubre
de 1995,
Atès que les persones interessades
han acreditat fefaentment que han perdut la nacionalitat d’origen en aplicació
del que es preveu en l’article 38 i han
emès la declaració jurada corresponent,
El Govern,

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana
amb plenitud de drets polítics a les persones relacionades a la llista següent:
Barroso Lamela, Jose Antonio
Cerqueira Rodrigues, Juan Pedro
Moreno Vizcaino, Dolores
Sanchez Martinez, Dionisio Jose
Sansa Cortes, Dolores
Ubach Rabasa, Josefina
Vazquez Pajaro, Carmen
Vazquez Pajaro, Ester
L’adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades té
efectes a partir de la data en què aquestes han perdut la nacionalitat o les nacionalitats que tenien.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2004
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Decret
Vist l’article 38 c) de la Llei qualificada
de la nacionalitat andorrana de data 5
d’octubre de 1995,
Atès que les persones interessades
han perdut la nacionalitat andorrana en
aplicació del que es preveu al Títol III de
la Llei qualificada de la nacionalitat andorrana,
El Govern

Declara
La pèrdua de la nacionalitat andorrana
de les persones relacionades a la llista
següent:
Montanya Mias, Jordi
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2004
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Decret
d’aprovació del Reglament
de l’agència andorrana de
protecció de dades
Exposició de motius
Mitjançant la Llei qualificada 15/2003,
de 18 de desembre, de protecció de dades personals es va crear l’agència andorrana de protecció de dades amb
l’objecte de vetllar pel respecte dels drets
fonamentals de les persones físiques, en
tot allò que concerneix les operacions
fetes mitjançant processos automatitzats
o manuals de dades personals, amb especial protecció del dret a la intimitat.
L’Agència andorrana de protecció de
dades és una institució de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar que exerceix la seva
autoritat de control sobre els tractaments
de dades personals duts a terme per les
persones, entitats privades I l’administració pública andorrana.
Aquest Reglament de l’agència andorrana de protecció de dades desenvolupa
la disposició addicional de l’esmentada
Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
A proposta del Ministre d’Economia,
el Govern, en la sessió de l’1 de juliol del
2004, aprova el present Decret:
Article únic
S’aprova el Reglament de l’agència andorrana de protecció de dades, que entrarà en vigor al cap de 15 dies de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.

Reglament
de l’agència andorrana de
protecció de dades
Capítol I. Disposicions generals
Article 1
L’agència andorrana de protecció de
dades
1. L’agència andorrana de protecció de
dades, creada per l’article 38 de la Llei
qualificada 15/2003, de 18 de desembre,
de protecció de dades personals, és una
institució de dret públic, que ajusta la
seva activitat a l’ordenament jurídic
públic.
2. L’agència andorrana de protecció de
dades es configura com una autoritat independent que actua amb objectivitat i
plena independència de les administracions públiques andorranes en l’exercici
de les seves funcions i es relaciona amb
el Govern per mitjà del Ministeri encarregat d’Economia.
3. L’agència andorrana de protecció de
dades té personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins.
Article 2
Àmbit d’actuació
1. L’agència andorrana de protecció de
dades exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades personals que es duguin a terme al Principat
d’Andorra per part de les administracions públiques andorranes i les persones i entitats privades que, d’acord amb
l’establert a l’article 4 de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, siguin
responsables del tractament i tinguin el
seu domicili o s’hagin constituït d’acord
amb les lleis del Principat d’Andorra.
2. Pel que fa als prestadors de serveis
de dades personals que tinguin el seu
domicili o s’hagin constituït d’acord amb
les lleis del Principat d’Andorra, i amb independència del domicili o la nacionalitat dels responsables de tractament pels
quals prestin els seus serveis, l’agència
serà competent per a verificar:
a) Que les dades rebudes del responsable de tractament per al qual presta
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els seus serveis no són emprades pel
prestador de serveis de dades personals més enllà de les instruccions rebudes del responsable, o per a
finalitats diferents del servei que ha de
prestar.
b) L’adequat compliment per els prestadors d’allò que estableix l’article 12
de la Llei qualificada 15/2003.
3. Tanmateix, l’agència andorrana de
protecció de dades exercirà la seva autoritat de control sobre els tractaments de
dades que portin a terme els responsables del tractament que no estiguin domiciliats al Principat d’Andorra o no
s’hagin constituït d’acord amb les lleis
del Principat d’Andorra però utilitzin
mitjans de tractament de dades personals ubicats al Principat d’Andorra.
4. És també competència de l’agència
la col·laboració amb altres autoritats i entitats de control en matèria de dades personals d’altres països.
Capítol II. Competències i funcions
Article 3
Competències de l’agència
L’agència andorrana de protecció de
dades té, dins el seu àmbit d’actuació, les
competències de registre, control, inspecció, resolució i sanció, així com la
proposta d’adopció de normes.
Article 4
Funcions de l’agència
1. L’agència andorrana de protecció de
dades exerceix les funcions previstes a
l’article 40 de la Llei qualificada 15/2003,
de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
2. Per a l’exercici d’aquestes funcions
l’agència andorrana de protecció de dades, podrà dirigir-se directament als respo ns a bl e s de t r a c t a m en t , o a ls
prestadors de serveis de dades personals, de qualsevol dels fitxers de dades
de caràcter personal compresos dins el
seu àmbit d’actuació.
Capítol III. Relacions i col·laboració
Article 5
Relacions amb les persones afectades
1. L’agència andorrana de protecció de
dades informarà les persones dels drets

que la Llei els hi reconeix en relació amb
el tractament de dades personals. A
aquests efectes podrà realitzar les campanyes de difusió que es considerin
adients, establint a l’efecte les previsions
pressupostàries que correspongui conforme a l’article 10 del present Reglament.
2. L’agència atendrà les peticions que
li dirigeixin les persones afectades i hi
donarà resposta, sens perjudici dels recursos que puguin interposar.
3. L’obligació de col·laboració establerta en l’article 41 de la Llei qualificada
15/2003, així com les obligacions establertes en aquest Reglament per als responsables de tractament a efectes de la
potestat d’inspecció de l’agència, obligarà als responsables de tractament a obtenir dels prestadors de serveis de dades
personals amb qui tinguin contractats
aquests serveis, tota la informació que sigui necessària a criteri de l’agència i que
els sigui sol·licitada per l’agència als
efectes de verificar el compliment per els
prestadors de serveis les limitacions i
obligacions que estableixen els articles
3.5 i 12 de la Llei qualificada 15/2003, incloent-ne la possibilitat de que l’agència
pugui inspeccionar les dependències i
recursos informàtics del prestador de
serveis, amb les condicions i requisits establerts en l’article 20 del present Reglament. A aquests efectes, els responsables
de tractament hauran de preveure
aquesta circumstància en els acords que
signin amb els prestadors de serveis de
dades personals.
Article 6
Cooperació en el desenvolupament
normatiu
1. L’agència andorrana de protecció de
dades col·laborarà amb els òrgans competents en el desenvolupament normatiu i l’aplicació de normes que incideixin
en el seu àmbit competencial.
2. Als efectes previstos a l’apartat anterior, correspon a l’agència:
a) Emetre informe, amb caràcter preceptiu, dels projectes de disposicions
de caràcter general que es dictin en
desenvolupament de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de
protecció de dades personals.
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b) Dictar instruccions i recomanacions
per adequar els tractaments de dades
personals als principis de la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
c) Emetre les seves opinions entorn a
altres lleis o normes que afectin a la
privacitat de les persones físiques i als
tractaments i seguretat de les dades de
caràcter personal.
d) Proposar millores respecte de la
normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
Article 7
Memòria anual
1. L’agència andorrana de protecció de
dades elaborarà una memòria anual sobre l’aplicació de la Llei qualificada
15/2003 de 18 de desembre, de protecció de dades personals, i de les demés
disposicions legals i reglamentaries sobre protecció de dades, la qual inclourà,
a més d’informació necessària sobre el
funcionament de l’agència:
a) Una anàlisi de les tendències legislatives, jurisprudencials i doctrinals
dels diferents països en matèria de
protecció de dades personals.
b) Una anàlisi i valoració dels problemes que planteja la protecció de dades
personals a Andorra.
c) Les principals consultes que han estat formulades en front l’agència andorrana de protecció de dades per les
persones, les entitats privades i les administracions públiques andorranes.
d) A nivell estadístic, inclourà informació sobre el número de les denúncies
rebudes a l’agència, les inspeccions
realitzades, els procediments sancionadors incoats i, finalment, de fitxers
que han estat inscrits, modificats i donats de baixa al registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals.
2. La memòria anual serà aprovada pel
cap de l’agència andorrana de protecció
de dades i serà publicada de forma que
sigui accessible a tothom de forma pública i generalitzada i, a aquests efectes, es
farà accessible mitjançant els medis telemàtics als que es fa referència al
Capítol VI d’aquest Reglament.
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Capítol IV. Règim de personal,
econòmic i patrimonial
Article 8
Règim del personal
1. El règim aplicable al cap i als Inspectors de l’agència pel desenvolupament del seu càrrec serà el previst en
aquest reglament, i en allò que no estigui
previst, es regirà pel règim laboral comú
en els termes establerts per la Llei del
contracte de treball.
2. El règim aplicable al personal adscrit a l’agència, llevat del cap i dels inspectors, serà l’establert a la Llei del
contracte de treball.
3. Els llocs reservats a personal adscrit
a l’agència es proveiran mitjançant convocatòria pública I d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Article 9
Règim econòmic
1. En quant a recursos, l’agència andorrana de protecció de dades compta
com a recursos amb les assignacions
anuals que s’estableixin als pressupostos
del Consell General.
2. L’agència andorrana de protecció
de dades ajustarà la seva comptabilitat al
règim de comptabilitat pública.
3. El control financer de l’agència el
portarà a terme el Tribunal de Comptes.
Article 10
Pressupost
L’agència andorrana de protecció de
dades elaborarà anualment el seu avantprojecte de pressupost, que serà tramès
al Consell General.
Article 11
Règim patrimonial i de contractació
1. L’agència andorrana de protecció
de dades té un patrimoni propi constituït
pels béns i drets que adquireixi o li siguin donats o cedits per qualsevol persona o entitat.
2. El règim jurídic de contractació de
l’agència és el que estableix la legislació
vigent sobre contractes de les administracions públiques.
L’òrgan de contractació serà el cap de
l’agència.

Capítol V. Òrgans de l’agència
Article 12
Estructura orgànica
1. L’agència andorrana de protecció
de dades s’estructura en els següents òrgans:
a) El cap de l’agència andorrana de
protecció de dades.
b) Els dos inspectors.
c) El registre públic d’inscripció de
fitxers de dades personals.
2. Els inspectors i el registre públic
d’inscripció de fitxers de dades personals depenen del cap de l’agència.
Article 13
El cap de l’agència
1. El cap de l’agència andorrana de
protecció de dades dirigeix l’agència i
n’exerceix la representació legal. Acompleix les seves funcions amb plena independència, neutralitat i objectivitat,
sense subjecció a cap mandat imperatiu
o instrucció.
2. El cap de l’agència serà nomenat per
el Consell General, amb les majories de
vots establertes a l’article 39 de la Llei
qualificada 15/2003, de 18 de desembre,
de protecció de dades personals, té la
consideració d’autoritat pública en el desenvolupament de la seva activitat, i resta obligat a mantenir el secret sobre les
informacions que coneguin en l’exercici
de les funcions inspectores, fins i tot després d’haver cessat en aquestes.
3. El cap de l’agència serà nomenat per
un mandat de 4 anys, que podrà ésser renovat a la fi del mateix. El règim d’incompatibilitats i de cessament es regula
a l’article 17 d’aquest Reglament.
4. Les resolucions del cap de l’agència
andorrana de protecció de dades són
susceptibles de recurs d’acord amb el
que disposa el Codi d’Administració.
5. El cap de l’agència, ha de comparèixer anualment davant el Consell General per informar de la seva actuació.
Article 14
Funcions del cap de l’agència
1. Correspon al cap de l’agència dictar
les resolucions o instruccions i aprovar
les recomanacions i els dictàmens que
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requereixi l’exercici de les funcions de
l’agència i, en especial:
a) Resoldre motivadament sobre la
procedència o improcedència de les
sol·licituds d’inscripció, modificació o
supressió de fitxers que s’hagin de
practicar en el registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals a
què es refereix els articles 27 a 29 de la
Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
b) Confirmar la validesa de les comunicacions internacionals de dades personals a països que tenen una
legislació que no ofereix un nivell de
protecció equivalent al de la Llei
15/2003, a consulta dels responsables
de tractament.
c) Iniciar i impulsar la instrucció i resoldre els expedients sancionadors relatius als responsables del tractament
dels fitxers de titularitat privada.
d) Instar la incoació d’expedients disciplinaris als casos d’infraccions comeses per òrgans responsables de fitxers
de les Administracions Públiques andorranes.
e) Requerir als responsables del tractament i als prestadors de serveis de dades personals l’adopció de les mesures
necessàries per a l’adequació del tractament de dades personals objecte
d’investigació a la legislació vigent i
instar judicialment, si s’escau, el cessament dels tractaments i la cancel·lació
dels fitxers.
f) Dictar les instruccions i recomanacions necessàries per adequar els tractaments de dades personals als
principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
g) Emetre informe, amb caràcter preceptiu, dels avantprojectes de llei, els
projectes de disposicions normatives
que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa i els projectes de
reglaments o disposicions de caràcter
general que afectin la protecció de dades de caràcter personal. Els informes
han de ser emesos en el termini màxim
de quinze dies hàbils a comptar de
l’entrada de l’expedient.
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h) Respondre les consultes que les administracions públiques andorranes,
les entitats públiques i privades i els
ciutadans li formulin sobre l’aplicació
de la legislació de protecció de dades
de caràcter personal.
i) Atendre les peticions que li formuli
la ciutadania.
j) Proporcionar informació sobre els
drets de les persones en matèria de
protecció de dades personals.
k) Redactar, aprovar i publicar la llista
de països que disposin de protecció
equivalent en matèria de dades personals, conforme a l’establert en l’article
36 de la Llei qualificada 15/2003.
2. Correspon també al cap de l’agència:
a) Adjudicar i formalitzar els contractes que requereixi la gestió de l’agència i vigilar-ne el compliment i
l’execució.
b) Aprovar les despeses i ordenar els
pagaments, dins els límits dels crèdits
del pressupost de despeses de l’agència.
c) Exercir el control econòmic i financer de l’agència.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’agència.
Article 15
El inspectors
1. Es nomenaran dos inspectors amb
competència per exercir la potestat
d’inspecció que l’article 41 de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de
protecció de dades personals atribueix a
l’agència andorrana de protecció de dades, així com les restants competències
que els siguin atribuïdes per l’esmentada
Llei qualificada i pel present Reglament.
2. Els dos inspectors seran nomenats
pel Consell General amb les mateixes
majories de vots que les establertes pel
nomenament del cap de l’agència.
3. Els inspectors tenen la consideració
d’autoritat pública en el desenvolupament de llur activitat i resten obligats a
mantenir el secret sobre les informacions
que coneguin en l’exercici de les funcions inspectores, fins i tot després d’haver cessat en aquestes.
4. Els inspectors seran nomenats per
un mandat de 4 anys, que podrà ésser re-

novat a la fi del mateix. El seu règim d’incompatibilitats i de cessament es regula
a l’article 17 d’aquest Reglament.
Article 16
Funcions dels inspectors
Són funcions dels inspectors:
a) Revisar les sol·licituds d’inscripció
de fitxers de naturalesa privada en el
registre públic d’inscripció de dades
personals, així com les sol·licituds de
modificació i supressió dels fitxer ja
inscrits en aquest registre, i proposar
al cap de l’agència la seva acceptació o
rebuig.
b) Dur a terme les inspeccions que els
siguin encarregades pel cap de l’agència, conforme al què estableix l’article
20 del present Reglament.
c) Assistir i col·laborar amb el cap de
l’agència en l’exercici de les competències atribuïdes al cap en l’article 14
del present Reglament.
Article 17
Cessament i incompatibilitats
1. El cap de l’agència i els dos inspectors podran ésser cessats en el seus càrrecs per expiració del seu mandat de 4
anys en el cas de que no hagi estat renovat en el seu càrrec o, prèviament, a petició pròpia.
2. El cap de l’agència i els Inspectors
no poden exercir activitats professionals
al sector privat que tinguin relació directa o indirecta amb la protecció de les dades personals i, especialment, la
prestació de serveis d’assessorament o
consultoria en matèria de protecció de
dades personals. A més, els càrrecs de
cap de l’agència andorrana de protecció
de dades i d’inspectors estan sotmesos al
mateix règim d’incompatibilitats que
pels funcionaris estableix la Llei de la
funció pública.
3. El cessament, abans de l’expiració
del seu mandat, del cap de l’agència i
dels dos inspectors s’haurà de decidir pel
Consell General amb la mateixa majoria
de vots que l’establerta per al seu nomenament.
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Article 18
Remuneració
El cap i els inspectors de l’agència andorrana de protecció de dades rebran la
remuneració que el seu càrrec tingui assignada als pressupostos aprovats pel
Consell General.
Article 19
Abstenció i recusació
1. El règim d’abstenció i recusació del
cap de l’agència i dels dos inspectors
s’haurà d’ajustar al mateix que l’establert
al Codi de l’Administració.
A aquests efectes, el superior jeràrquic
del cap de l’agència serà la persona nomenada “ad hoc” pel Ministre encarregat
d’Economia, i que podrà ésser àdhuc un
dels dos inspectors.
2. En el supòsit de concórrer causa
d’abstenció o de recusació en un dels
dos inspectors, les seves competències
seran exercides per l’altre inspector. Si
aital causa persistís en l’altre inspector,
les seves competències i funcions seran
exercides pel cap de l’agència.
Article 20
Exercici de la potestat d’inspecció
1. Inspeccions a iniciativa de l’agència
1.1. L’agència podrà portar a terme, a
iniciativa pròpia, inspeccions de tipus
sectorial, al sector públic i privat, amb la
finalitat d’analitzar la situació de compliment de la normativa vigent en matèria
de protecció de dades personals, sensibilitzar a les diferents persones i entitats
que operen com a responsables del tractament o prestadors de serveis de dades
personals.
1.2. L’objectiu d’aquestes inspeccions
serà emetre i publicar les corresponents
recomanacions relatives al sector objecte
d’inspecció, i, en cap cas, la imposició de
sancions derivades dels possibles incompliments de la Llei qualificada
15/2003 que es puguin detectar.
2. Inspeccions per denúncia de persona interessada
2.1. Correspon a l’agència portar a
terme inspeccions a sol·licitud de les
persones interessades, entorn a fitxers
de titularitat pública i privada. En aquest
sentit podrà:
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a) Sol·licitar la presentació o tramesa
de documents i de dades.
b) Examinar els suports d’informació
que continguin dades personals.
c) Examinar els equips físics i lògics.
d) Examinar els sistemes de transmissió i accés a les dades.
e) Realitzar auditories dels sistemes informàtics per verificar que aquests
s’ajusten a les exigències de la Llei
qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
f) Instruir i resoldre els expedients
sancionadors.
2.2. L’agència portarà a terme les inspeccions sempre i en tot cas mitjançant
requeriment de la documentació o informació que sigui considerada rellevant al
responsable del tractament, i únicament
portaran a terme inspeccions de tipus
presencial quan el responsable del tractament no hagi donat resposta al requeriment prèviament realitzat o, en tot cas,
quan la informació que hagi estat remesa
pel responsable del tractament sigui del
tot insuficient per l’esclariment dels fets
que siguin objecte d’investigació.
3. El procediment d’inspecció s’haurà
d’ajustar a les següents normes:
a) El cap de l’agència haurà d’emetre
la corresponent autorització d’inspecció perquè els inspectors puguin remetre al responsable del tractament el
corresponent requeriment de la documentació que aquests creguin rellevant per poder portar a terme la
inspecció, o, en el seu cas, per tal que
els inspectors puguin inspeccionar els
locals del responsable del tractament
on es troben els fitxers i els equips informàtics i suports on s’emmagatzemen les dades personals objecte de
tractament en el cas de que es faci una
inspecció presencial.
b) L’autorització d’inspecció haurà de
contenir, com a mínim, la següent informació:
Número d’expedient
Nom de l’inspector designat per a
practicar la inspecció
Nom de denunciant
descripció específica de la informació
que hagi d’ésser objecte de comprova-

ció que tingui relació amb el fet
denunciat
Àmbit de la inspecció, amb indicació
de les denominacions dels responsables de tractament i prestadors de serveis de dades que hagin d’ésser
objecte d’inspecció, indicació dels domicilis concrets a inspeccionar i descripció específica de la informació que
hagi d’ésser objecte de comprovació
que tingui relació amb el fet denunciat
Autorització del cap de l’agència a
l’inspector designat per a procedir a la
inspecció en els termes descrits en
l’autorització
c) L’agència comprovarà el compliment de les obligacions establertes en
la Llei qualificada 15/2003, sense necessitat de personar-se en les depend èn c ies d e l r e s p o n s a b l e s d e
tractament o dels prestadors de serveis
de dades personals, adreçant-ne la
corresponent sol·licitud d’informació
mitjançant requeriment. En aquest cas,
s’haurà d’adjuntar al requeriment d’informació que es remeti l’autorització
emesa per el cap de l’agència andorrana de protecció de dades, amb el mateix contingut establert en l’epígraf b)
d’aquest article.
d) En el cas que es dugués a terme una
inspecció presencial, l’inspector
designat a l’efecte haurà de presentar
l’autorització emesa pel cap de l’agència, i el responsable del tractament està
obligat a permetre l’accés als locals on
s’hi troben els fitxers, els equips informàtics i els suports on s’emmagatzemen les dades personals objecte de
tractament. Quan els locals tinguin la
qualificació legal de domicili, l’activitat
d’inspecció haurà d’ajustar-se també a
les regles que garanteixen la seva inviolabilitat. A aquests efectes:
d.1. Quan els locals que hagin d’ésser
objecte d’inspecció tinguin la naturalesa d’establiments oberts al públic, la
inspecció es podrà dur a terme amb
l’autorització del cap de l’agència.
d.2. Quan els locals que hagin d’ésser
objecte d’inspecció tinguin la naturalesa de domicili privat, particular o
professional, llavors serà necessari
l’obtenció bé del consentiment del seu
titular, bé del corresponent manament
judicial emès pel Batlle competent,
sense perjudici de la necessària obten-
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ció de l’autorització del cap de
l’agència.
e) Els inspectors hauran d’aixecar acta
una vegada hagin finalitzat la inspecció, ja sigui mitjançant l’anàlisi de la
documentació que els hi doni el responsable del tractament al qual li hagin adreçat un requeriment de
lliurament d’informació, ja sigui als
propis locals on es localitzen els fitxers
de dades personals i equips informàtics en el cas de dur-se a terme
una inspecció presencial.
f) Els inspectors hauran de notificar
l’acta d’inspecció al responsable del
tractament.
g) Una vegada notificada l’acta d’inspecció al responsable del tractament, i
dintre d’un termini màxim de 15 dies
des d’aquesta notificació, els inspectors hauran de presentar una proposta
al cap de l’agència andorrana de protecció de dades a qui correspon resoldre si s’ha d’incoar l’expedient
sancionador. El cap de l’agència haurà
de resoldre sobre la incoació d’expedient sancionador dintre d’un termini
màxim d’un mes des de la notificació
de l’acta d’inspecció al responsable de
tractament.
h) La resolució del cap de l’agència andorrana de protecció de dades, tant en
el cas de que resolgui incoar expedient sancionador com en el cas que
no sigui així, s’haurà de notificar al responsable del tractament.
i) En allò que no estigui expressament
previst en aquest Reglament, el procediment sancionador s’ajustarà al que
disposa el Codi d’Administració.
Article 21
Prescripció i caducitat
1. Les infraccions tipificades a l’article
33 de la Llei qualificada 15/2003, de 18
de desembre, de protecció de dades personals prescriuen als 3 anys des que es
varen cometre.
2. Els procediments d’inspecció i de
sanció que hagin estat iniciats per l’agència andorrana de protecció de dades caduquen una vegada transcorreguts 6
mesos des de la darrera actuació duta a
terme sense que s’hagi produït una nova
actuació o s’hagi emès resolució.
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Capítol VI. Comunicacions
telemàtiques
Article 22
Medis telemàtics
1. L’agència andorrana de protecció de
dades haurà d’habilitar els medis telemàtics adients per l’exercici de les seves
funcions així com per facilitar l’exercici per
part dels ciutadans dels drets que els hi reconeix aquest Reglament com es el dret de
formulació de consultes, la presentació de
denuncies i altres drets que els hi reconeix
el Reglament del registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals i la
Llei qualificada 15/2003, de 20 de desembre, de protecció de dades personals.
2. A aquests efectes, s’hauran d’establir les previsions pressupostàries corresponents, conforme al què estableix
l’article 10 del present Reglament.

Disposició transitòria primera
Des de l’aprovació d’aquest Reglament
fins que l’agència andorrana de protecció
de dades entri en funcionament, les potestats d’inspecció, de sanció i altres que
aquesta tingui atribuïdes per llei seran
exercides segons el que disposa la Disposició Transitòria Quarta de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de
protecció de dades personals.

Disposició transitòria segona
Els expedients d’inspecció i de sanció
que hagin estat incoats per les autoritats
competents esmentades a la disposició
Transitòria Quarta de la Llei qualificada
15/2003, de 18 de desembre, de protecció
de dades personals durant el període transitori establert a la mateixa, es traslladaran a
l’agència andorrana de protecció de dades
una vegada aquesta entri en funcionament.
En aquest sentit, s’entendrà que l’agència
andorrana de protecció de dades entra en
funcionament en el moment de publicació
al Butlletí oficial del Principat d’Andorra del
nomenament del cap de l’agència.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor al
cap de 15 dies des de la seva publicació al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2004
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Decret
d’aprovació del Reglament
del registre públic
d’inscripció de fitxers de
dades personals
Exposició de motius
Mitjançant la Llei qualificada 15/2003,
de 18 de desembre, de protecció de dades personals es va crear el Registre
públic d’inscripció de fitxers de dades
personals com a òrgan que té dependència i es gestionat per l’Agència andorrana
de protecció de dades personals.
Aquest Reglament del registre públic
d’inscripció de fitxers de dades personals desenvolupa la disposició transitòria tercera i els principis i regles
establertes als articles 27 a 29 i 43 de la
Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
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rectificació i supressió de dades personals d’acord amb l’establert als articles 13
i 22 a 25 de la Llei qualificada 15/2003,
de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
2. Per l’acompliment d’aquesta finalitat es configura el registre públic d’Inscripció de fitxers de dades personals
com una entitat d’accés públic, general i
gratuït.
Article 2
Gestió i funcionament
1. Correspon a l’agència andorrana de
protecció de dades gestionar el registre
públic d’inscripció de fitxers de dades
personals mitjançant el seu cap i els inspectors.
En concret li correspon:
a) Instruir els expedients d’inscripció
dels fitxers a què fa referència l’article
27 de la Llei qualificada 15/2003, de 18
de desembre, de protecció de dades
personals.

A proposta del Ministre d’Economia, el
Govern, en la sessió de l’1 de juliol del
2004, aprova el present Decret:

b) Rectificar els errors materials dels
assentaments.

Article únic
S’aprova el Reglament del registre
públic d’inscripció de fitxers de dades
personals, que entrarà en vigor al cap de
15 dies de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

d) Expedir certificats dels assentaments.

Reglament
del registre públic
d’inscripció de fitxers de
dades personals
Capítol I. Naturalesa i estructura del
registre públic d’inscripció de
fitxers de dades personals
Article 1
Registre públic d’inscripció de fitxers de
dades personals
1. El registre públic d’inscripció de
fitxers de dades personals es l’òrgan de
l’agència andorrana de protecció de dades a qui correspon vetllar per la publicitat dels fitxers de dades de caràcter
personal, amb la finalitat de fer possible
l’exercici dels drets d’informació, accés,

c) Instruir els expedients de modificació, rectificació i supressió del contingut dels assentaments.

e) Donar publicitat, anualment, dels
fitxers notificats i inscrits.
2. Per la gestió del registre públic
d’inscripció de fitxers de dades personals es distribueixen les funcions de la
següent forma:
a) Els dos inspectors hauran de revisar
les sol·licituds d’inscripció de fitxers i
d’actualització d’inscripció de fitxers
que s’adrecin a l’Agència, i verificar si
contenen els requisits establerts als articles 28 i 29 de la Llei qualificada
15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals així com les
normes i principis establerts a aquest
Reglament. Igualment, hauran de proposar al cap de l’agència l’acceptació o
no de les sol·licituds rebudes i, cas de
proposar que siguin rebutjades, detallar-ne els motius.
b) El cap de l’agència andorrana de
protecció de dades haurà de resoldre
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les propostes d’acceptació o de rebuig
d’inscripció, i informar-ne als corresponents responsables del tractament,
amb indicació detallada dels motius
de la seva decisió.
3. En el cas de que s’accepti inscriure el
fitxer o fitxers de dades personals notificats
pel responsable del tractament, s’haurà de
remetre una comunicació al responsable
del tractament a la que es deurà informar-lo
entorn al codi d’inscripció que ha estat
assignat al fitxer o a cadascun dels fitxers de
dades personals notificats als efectes d’actualitzacions i supressions que es portin a
terme en un futur.
4. Una vegada el fitxer de dades personals hagi estat inscrit al registre públic
d’inscripció de fitxers de dades personals, l’agència haurà d’atendre les sol·licituds d’exercici del dret d’accés al fitxer
de dades personals i en aquest sentit l’interessat tindrà accés a informació relativa a la denominació del fitxer i la
identitat del responsable del tractament.
Article 3
Comunicacions telemàtiques
L’agència andorrana de protecció de
dades haurà d’habilitar els medis telemàtics que facilitin la gestió del registre
públic d’inscripció de fitxers de dades
personals així com:
a) La inscripció de fitxers de dades
personals per part dels responsables
del tractament.
b) L’actualització dels fitxers de dades
personals que hagin estat inscrits per
part dels responsables del tractament.
c) La supressió dels fitxers de dades
personals que hagin estat inscrits pels
responsables del tractament.
d) La consulta per part dels interessats
als fitxers de dades personals que hagin estat inscrits, amb els límits establerts en el Capítol III d’aquest
Reglament.
Capítol II. Notificacions al registre
públic d’inscripció de fitxers de
dades personals
Article 4
Inscripció de fitxers
1. S’hauran d’inscriure al registre
Públic d’inscripció de fitxers de dades

personals els fitxers de dades personals
dels que siguin responsables del tractament persones privades, físiques o
jurídiques.
2. Als assentaments d’inscripció dels
fitxers s’inclourà la informació continguda a la notificació del fitxer que, d’acord
amb l’establert a l’article 28 de la Llei
qualificada 15/2003, de 18 de desembre,
qualificada de protecció de dades personals, es la següent:
a) Nom i adreça del responsable del
tractament I ubicació del fitxer.
b) Estructura del fitxer.
c) La finalitat del tractament I els usos
del fitxer.
d) Els tipus de dades objecte de tractament.
e) El procediment de recollida de dades I les fonts de les que s’obtindran
les dades.
f) Durada de conservació de les dades.
g) Destinataris o categories de destinataris a qui es preveu comunicar les dades.
h) Comunicacions internacionals de
dades previstes.
i) Una descripció genèrica de les mesures tècniques I d’organització que
s’apliquin al tractament de fitxers.
3. Igualment, en el moment de la inscripció, el responsable de tractament
haurà d’indicar el nom amb el qual vol
que sigui identificat cada fitxer objecte
d’inscripció, i al qual anirà associada la informació indicada en l’apartat 2 anterior.
4. S’adjunta al present Reglament com
a Annex 1 el model de notificació per la
inscripció de fitxers de dades personals
al registre públic d’inscripció de fitxers
de dades personals.
Article 5
Actualització de la inscripció del fitxer
1. El responsable del tractament del fitxer
o fitxers que s’hagin notificat e inscrit al registre públic d’inscripció de fitxers de dades
personals, haurà de notificar igualment les
actualitzacions del fitxer prèviament inscrit
quan es produeixin canvis en relació a les
dades que han estat notificades en el tràmit
d’inscripció del fitxer a les que fa referència
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l’article 3 d’aquest Reglament, o bé la seva
supressió si el fitxer ha deixat d’ésser emprat per aital responsable de tractament.
2. S’adjunta al present Reglament com
a Annex 2 el model de notificació de les
actualitzacions I supressions de les inscripcions prèviament realitzades de
fitxers de dades personals.
Capítol III. Publicitat de les
inscripcions, modificacions o
supressions
Article 6
Accés a la informació del registre
1. Per a cada inscripció de fitxer, les
persones interessades únicament tindran
dret a consultar la informació corresponent als apartats a), c), d), e), f), g) i h) de
l’apartat 4 del present Reglament, així
com el nom donat pel responsable de
tractament a cada fitxer inscrit.
2. La informació relativa als apartats b), i
i) de l’article 4 d’aquest Reglament serà
considerada confidencial, i només podrà
ésser coneguda per l’agència a efectes
d’inscripció de fitxers i de l’exercici de la
seva potestat d’inspecció, i divulgada a les
persones que sigui estrictament necessari
per a l’exercici de les funcions d’inspecció.

Disposició Transitòria
Des de l’aprovació d’aquest Reglament i fins que l’agència andorrana de
protecció de dades entri en funcionament, el registre públic d’inscripció de
fitxers de dades personals serà gestionat
per les autoritats esmentades a la Disposició transitòria quarta de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de
protecció de dades personals.
En aquest sentit, s’entendrà que l’agència de protecció de dades entra en
funcionament en el moment de publicació al Butlletí oficial del Principat d’Andorra del nomenament del cap de
l’agència.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor al
cap de 15 dies des de la seva publicació
al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2004
Marc Forné Molné
Cap de Govern
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Decret
de creació dels fitxers de
dades personals de
l’agència andorrana de
protecció de dades
La Llei qualificada 15/2003, de 18 de
desembre, de protecció de dades personals, regula les competències de l’agència andorrana de protecció de dades.
L’atribució d’aquestes funcions fa necessari que l’agència andorrana de protecció de dades disposi d’una sèrie de
fitxers de dades personals per al seu correcte funcionament.
Així mateix, l’article 30 de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de
protecció de dades personals, estableix,
entre d’altres, que la creació, modificació
o supressió de fitxers de naturalesa
pública s’ha de dur a terme mitjançant
una norma de creació, que ha de ser
aprovada per l’entitat pública responsable del seu tractament, i que ha de ser
publicada al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra abans de la creació, la modificació o la supressió del fitxer.
En conseqüència, a fi de fer efectiu el
mandat legal anteriorment esmentat, i
per tal de garantir la màxima transparència en el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, i assegurar així
als ciutadans l’exercici dels seus drets
legítims,

Decreto
Article 1
Es creen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per
l’agència andorrana de protecció de dades i que estan subjectes a tots els efectes
que preveu la Llei qualificada 15/2003,
de 18 de desembre, de protecció de dades personals.
Article 2
Per a cada fitxer creat, es regula el tractament i se n’estableixen la denominació, la finalitat del tractament del fitxer,
les fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal, la tipologia de
dades que contindrà el fitxer, les comunicacions internacionals de dades que es
preveu efectuar, identificació d’altres en-

titats de naturalesa pública amb les quals
es preveu intercanviar dades personals
als efectes de la gestió del fitxer, identificació dels òrgans responsables del fitxer
i dels òrgans davant els quals es podran
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, una descripció genèrica de les mesures tècniques i
d’organització que s’apliquin al tractament del fitxer, d’acord amb l’article 12
de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de
desembre, de protecció de dades personals i, finalment, la persona responsable
dels fitxers de dades personals que gestiona l’agència andorrana de protecció
de dades.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2004
Marc Forné Molné
Cap de Govern
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Concursos
i subhastes
Edicte
1. Objecte: declaració de concurs desert
2. Projecte
a) Denominació: Plec de bases per al
subministrament de dos vehicles destinats a la Unitat de Viabilitat Hivernal
b) Núm. del projecte: 1.018
c) Edicte de licitació: BOPA núm. 31,
any 16, del 19 de maig del 2004
3. Organisme que gestiona l’expedient: Ministeri d’Ordenament Territorial
4. Data de l’acord del Govern: 1 de juliol del 2004
5. Resultat del concurs: desert
Cosa que es fa pública per a coneixement general
Andorra la Vella, 1 de juliol del 2004
Marc Forné Molné
Cap de Govern

