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La “Privacitat des del Disseny” (Privacy by Design) ens fa reflexionar sobre els riscos en la privacitat i les mesures que 
hem d’aplicar abans de posar en marxa el nostre producte, servei o procediment. Es busca així que la protecció de dades 
estigui present des de la fase inicial del desenvolupament del nou projecte. Amb l’aprovació del nou Reglament Europeu 
de protecció de Dades, dur a terme una Avaluació d’Impacte en Protecció de Dades (EIPD)  serà obligatori, tal i 
com és en la resta de països Europeus. 

Que es una EIPD? 
Es tracta d’analitzar des del primer moment en el que 
s’estigui gestionant un producte, servei o procés d’informació, 
els riscos que puguin comportar per a la protecció de dades 
que es vagin a tractar, de forma que es puguin eliminar o 
minimitzar. 

És a dir, s’identifiquen i s’analitzen des del principi aquells 
riscos per poder prevenir problemes o dificultats i proposar 
solucions. 

Avantatges: 
Ø Identificar els riscos per a la Privacitat i neutralitzar-los. 
Ø Reduir les despeses que suposa la seva posterior correcció o 

modificació del disseny. 
Ø Assegurar el compliment de la normativa en Protecció de 

Dades. 
Ø Reduir el risc de les conseqüències negatives de les 

imposicions sancionadores. 

Com dur a terme una EIPD: 
1. Constituir l’equip de treball. 

 

És convenient que l’equip estigui format per: 
 

Ø les persones directament implicades en el projecte. 
Ø el responsable del departament LOPD. 
Ø el responsable del departament TIC. 
Ø un representant de les diferents àrees de l’empresa, que es 

vegin afectades pel tractament de dades de caràcter 
personal. 
 

2. Descriure el projecte i els fluxos de dades. 
 

Hem de tenir ben definits: 
 

Ø els objectius del projecte. 
Ø les categories de les dades que es tractaran. 
Ø la tecnologia que s'utilitzarà. 
Ø les comunicacions i cessions que es faran. 
Ø la destrucció de les dades. 
 
En definitiva hem de tenir una fotografia exacte i complerta, 
de les dades que es tractaran i dels fluxos d’informació que es 
derivin d’aquest tractament, i que puguin comprometre la 
privacitat de la informació. 

 
3. Identificar i avaluar els riscos per la 

protecció de les dades. 
 

Aquí és on comença realment la EIPD, analitzant la  
informació definida en el punt anterior. 
 

4. Consulta de les parts afectades. 
 

És important realitzar diferents consultes en les 
diferents parts afectades i amb les que es compartiran 
les dades, per donar al projecta la màxima 
transparència 
Per dur a terme aquestes consultes durant el procés de 
la EIPD serà necessari signar els corresponents 
documents de confidencialitat. 
 

5. Gestionar els riscos que s’han identificat. 
 

Les actuacions a seguir davant de cada risc son quatre:  
 
Ø evitar o bé eliminar 
Ø mitigar 
Ø transferir 
Ø acceptar 

 
Tot i que l’opció a seguir quant el risc sigui 
l’incompliment de la Llei,  és eliminar-lo. 
  
 

6. Analitzar el compliment normatiu. 
 

S’ha de verificar que el nou producte , servei o procés 
compleixi amb la normativa de protecció de dades 
(LOPD el RD LOPD) i també amb les regulacions 
sectorials que siguin d’aplicació. 
 

7. Informe final. 
 

L’equip encarregat de dur a terme la EIPD haurà de 
presentar les seves conclusions en un informe final. 
Aquest informe ha d’incloure la descripció detallada del 
projecte que ha estat analitzat, els fluxos de dades 
personals que es produiran, els riscos que s’han 
identificat i per últim una relació clara i exhaustiva de 
les recomanacions i mesures que s’hagin d’adoptar per 
evitar els riscos. 

 


