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INSTRUCCIÓ 10/2020 
 
PER A LA RECOLLIDA, CUSTÒDIA I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL 
EUROPEU (FSE) 2014-2020 DE CATALUNYA (CCI 2014ES05SFOP007) I DEL 
PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ JUVENIL 2014-2020 (CCI 
2014ES05M9OP001) 

 
1. Objecte  

 

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel  qual 

s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons 

Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural i al Fons 

Europeu Marítim i de Pesca, en l’article 125, apartat 2, lletra d, imposa l’obligació d’establir un sistema per 

al registre i emmagatzematge informatitzat de totes les dades de cada operació necessàries per al 

seguiment, l’avaluació, la gestió financera, la verificació i l’auditoria, incloses les dades de cada participant 

en les operacions cofinançades.  

 

Així mateix, el Reglament 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, 

relatiu al Fons Social Europeu, estableix en l’article 5 que tots els indicadors comuns d’execució i de 

resultats que figuren a l’Annex I del mateix Reglament s’hauran de notificar per a totes les prioritats 

d’inversió.  

 

Dins d’aquestes dades, n’hi ha de caràcter personal, el tractament de les quals s’ha d’ajustar al 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 i pel 

qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

Les diferents unitats implicades en la gestió d’actuacions cofinançades pel FSE tenen una sèrie 

d’obligacions envers el tractament d’aquestes dades, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Reial decret 1720/2007, de 21 

de desembre, de protecció de dades de caràcter personal en allò que no s'oposi al Reglament (UE) 

2016/679. 

 

Les dades de caràcter personal s’han de recollir, registrar i emmagatzemar  per a  totes les persones que 

participen en l’acció cofinançada i des del moment que inicien l’acció, independentment que l’abandonin 

sense finalitzar-la. A més cal informar la data de finalització del participant en el programa. 

 

Pel que fa a les dades de caràcter sensible, el participant té l’opció de no facilitar-les, però cal acreditar 

que s’ha intentat obtenir la dada. 

Actualment les dades de les persones participants s’enregistren per diferents mitjans i per la recollida de 

les dades sensibles, que requereixen un nivell de protecció alt, tant en la tramesa com en la conservació 

de les dades, s’ha establert un sistema d’emmagatzematge de la informació sense identificadors personals 

que està operatiu per a les eines de gestió que carreguen directament a la BDI les dades dels participants. 

 

Aquesta Instrucció té per objecte establir el procediment de recollida de les dades de les persones 

participants necessàries per obtenir els indicadors que s’han d’informar en els dos Programes Operatius 

dels que el SOC és Organisme Intermedi. 
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2. Obligacions de les entitats beneficiàries 

 

2.1 Recollida de dades personals per part de les entitats beneficiàries 

 

Les entitats beneficiàries són les responsables de recollir les dades personals corresponents a cada 

persona participant i de garantir que aquestes dades són aportades per la persona interessada 

 

Excepcionalment, en el cas que les dades de la persona participant hagin de ser protegides per ser víctima 

de violència de gènere, les entitats registraran a la fitxa de participant la informació sense dades 

identificadores ni de localització de cap tipus. Només es recollirà, a efectes estadístics, la data de 

naixement, la informació de situació laboral, estudis i dades socioeconòmiques i s’indicarà en l’apartat Nom 

“Dades protegides”. 

 

La recollida de les dades s’acreditarà mitjançant la fitxa de participant en paper que haurà d’estar signada 

per la persona participant. Aquesta fitxa pot ser única o constar de dues parts segons determini la unitat 

planificadora de l’actuació cofinançada, que valorarà l’opció a escollir en funció de la següent casuística: 

 

a) Actuacions gestionades per GIA, GALILEU i/o CTR: Actualment les actuacions mitjançant 

aquestes aplicacions obtenen les dades personals de l’aplicació SICAS i, en cas que no 

existeixin, s’informen des de les pròpies aplicacions. Posteriorment, es genera la fitxa de 

participant en dos fulls diferents: un amb les dades identificadores de la persona, la situació 

laboral i el nivell d’estudis i una altra amb les dades sensibles sense identificador personal que 

es vincula amb un codi que genera la pròpia aplicació. La persona participant ha de signar les 

dues fitxes. En el cas que per la gestió de les operacions sigui necessari desactivar filtres de 

les aplicacions per errors de connexió amb SICAS o per altres causes que afectin la informació 

sobre la situació laboral de la persona participant, cal guardar les evidències que permeten 

demostrar que la persona pot participar en l’acció. 

b) Si l’actuació es gestiona per qualsevol altre sistema diferent dels anteriors, l’entitat beneficiària 

i/o col·laboradora ha d’utilitzar el formulari G146NIA-323 Fitxa de participant i taula de 

beneficiaris BDI publicat al catàleg d’impresos del Departament d’Empresa i Treball en l’apartat 

Formularis administratius > Impresos administratius – IA > Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya > Fons Social Europeu en l’enllaç següent: 

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/llistatExtranet.html  . 

 

2.2 Recopilació de les dades, preparació del Fitxer xls i procediment de tramesa 

 

 

En el cas que les dades dels participants es recullin a partir del formulari publicat al catàleg d’impresos 

(apartat 2.1.b anterior), les dades dels participants es registren en el full BDI del fitxer. En aquest cas, les 

entitats beneficiàries/col·laboradores han de trametre el fitxer amb les dades dels participants xifrant la 

informació per garantir el compliment de les mesures de protecció corresponents a un tractament 

automatitzat, mitjançant el sistema de xifratge previst a l’Annex 1. 

 

L’entitat beneficiària/col·laboradora serà la responsable d’informar la data de finalització de la persona 

participant en l’actuació cofinançada tant si és per abandonament com si és per finalització normal.  

 

La data de finalització no s’obté de la fitxa de participant i s’ha d’informar, directament en el full BDI del 

formulari G146NIA-323 el que s’han registrat les dades inicials, completant el camps BAIXA_ACCIO i 

MOTIU_BAIXA d’acord amb la descripció de l’annex 2. 

 

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00&e=0
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00&e=0
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/llistatExtranet.html
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Per enviar el fitxer, les entitats beneficiàries faran servir el tràmit electrònic de la Generalitat de Catalunya 

anomenat “Petició genèrica”, amb la seva modalitat de signatura electrònica.  

 

La tramesa s’haurà de adreçar a la Unitat planificadora o Verificadora, segons es determini en les 

instruccions corresponents. 

 

Important: Al formulari cal indicar les dades següents: 

 

 Assumpte: Tramesa de dades de participants en accions cofinançades pel Fons Social Europeu i 

corresponents al Programa __________________1.  

 Exposo: Lliuro les dades relatives a les persones participants en accions cofinançades pel Fons 

Social Europeu, d’acord amb el Reglament (UE) 1304/2013. 

 Sol·licito: Que s’acceptin aquestes dades i que segueixi la tramitació corresponent. 

 Departament:/Organisme:   

 

El fitxer Excel que s’ha d’annexar ha d’anar comprimit i protegit amb la contrasenya pactada entre la unitat 

responsable del programa cofinançat i l’entitat beneficiària tal com es detalla en l’annex 1. 

 

2.3 Custòdia del formulari original en paper, aplicant les mesures de seguretat que corresponen al 

nivell de dades recollides: 

 

 Els armaris, arxivadors o altres elements en què s’emmagatzemin els documents que continguin 

les dades sensibles han d’estar en àrees en què l’accés estigui protegit amb portes d’accés 

dotades de sistemes d’obertura mitjançant clau o altre dispositiu equivalent. Aquestes àrees s’han 

de mantenir tancades quan no sigui necessari l’accés als documents. 

 Sempre que es procedeixi al trasllat físic de la documentació, s’han d’adoptar mesures dirigides a 

impedir l’accés a la informació objecte de trasllat o la seva manipulació. 

 En el que cas que coexisteixin dues fitxes en paper, una amb identificador i la de dades sensibles 

sense identificador, s’arxivaran en arxius o armaris diferents. Només les que continguin dades 

sensibles requeriran les mesures de seguretat esmentades als paràgrafs anteriors. 

 

2.4 Custòdia del formulari en format electrònic 

 

En aquest cas, l’entitat ha de garantir el compliment de les mesures de protecció corresponents a un 

tractament automatitzat: 

 

 Gestió i distribució de suports: identificació dels suports que permetin l’accés a les persones 

autoritzades i que dificultin la identificació per a la resta d’usuaris; la distribució de suports s’ha de 

fer xifrant les dades i s’ha d’evitar el tractament en dispositius portàtils que no permetin el xifratge. 

 Còpies de seguretat i recuperació: les còpies de seguretat de les dades s’han de conservar en un 

lloc diferent d’aquell en què estiguin els equips informàtics que els tracten, garantint la integritat i 

recuperació de la informació. 

 Registre d’accessos: de cada intent d’accés s’ha de guardar, com a mínim, la identificació de 

l’usuari, la data en què es va accedir i a quin registre hi accedeix. Aquestes dades s’han de 

conservar com a mínim un període de 2 anys. 

 

El període de custòdia tant del document en paper com dels formularis coincidirà amb el que es determini 

pel conjunt de l’actuació cofinançada i serà durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de 

                                                      
1 Indicar el nom del Programa 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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l’any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s’hagin inclòs les 

despeses. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d’inici 

d’aquest període. 

 

3. Obligacions del personal de les unitats responsables dels Programes cofinançats per l’FSE que 

tenen accés a la BDI 

 

Les Unitats planificadora o verificadora, segons es determini en les instruccions corresponents, són les 

responsables de què la informació dels programes cofinançats per FSE estigui carregada a la BDI en el 

terminis que es detallen en l’apartat 4 següent. Pel que fa a les dades dels participants, cal comprovar que 

sempre estiguin informats els camps de gènere o sexe, data de naixement i situació laboral. Si durant el 

procés de traspàs de les dades des de les aplicacions de gestió a la BDI algun dels camp esmentats no 

està informat, cal que es revisi la informació i es completi directament a la BDI carregant el fitxer de 

beneficiaris d’acord amb les instruccions del Manual d’us del mòdul d’integració de dades (BDI). 

 

També s’asseguraran que si l’operació s’ha definit per a un determinat col·lectiu les dades del fitxer 

reflecteixen el compliment d’aquest requisit en els termes establerts a la normativa reguladora o document 

de programació. 

 

També s’ocuparà de comprovar  que tots els registres dels participants tinguin informada la data i el motiu 

de finalització en el programa d’acord amb els codis de l’annex 3. Aquesta informació és imprescindible 

per poder obtenir els indicadors de resultat. 

 

 

3.1 Procediment de càrrega dels fitxers d’accions i beneficiaris a la BDI 

 

a) En tots els casos, el fitxer d’accions es carregarà a la BDI seguint les instruccions del Manual d’us 

del mòdul d’integració de dades (BDI)2. Les UP que utilitzen les aplicacions de gestió GIA i/o 

GALILEU poden sol·licitar, a través del SAU, l’extracció d’un fitxer amb les dades de les accions 

que, posteriorment, hauran de carregar a la BDI d’acord amb el procediment previst al Manual 

esmentat. 

 

b) Fitxer de beneficiaris: 

 

b.1) Actuacions que es gestionen amb GIA: 

 La unitat responsable ha de sol·licitar, a través de la bústia del SAU de la Generalitat de 

Catalunya el traspàs de la informació des de GIA a la BDI.  

 

b.2) Actuacions que es gestionen amb GALILEU i/o CTR:  

 Les dades de les persones participants s’incorporen directament des de l’aplicació GALILEU 

i/o CTR a la BDI i a la CAPSULA (dades sensibles)  un cop la unitat planificadora ha donat 

d’alta les accions d’acord amb les previsions de l’apartat a) anterior. 

 

b.3) Actuacions que no disposen d’aplicacions que permeten el traspàs de les dades a la BDI: 

 La unitat responsable completarà els fitxers rebuts amb les dades dels participants de cada 

entitat beneficiària/col·laboradora, indicant l’any, el codi de programa i el codi d’acció 

corresponent a l’actuació. 

 Carregarà el fitxer de beneficiaris d’acord amb les instruccions del Manual d’us del mòdul 

d’integració de dades (BDI)2 

                                                      
2  https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf
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 Comprovarà que el fitxer s’ha carregat sense errors i, si s’escau, revisarà la coherència de les 

dades carregades o encarregaran aquesta revisió a les unitats verificadores per tal de garantir 

que els perfils dels participants es corresponen amb els requisits establerts a la convocatòria. 

 

3.2 Custòdia del formulari: una vegada el personal de les unitats rebi la informació enviada mitjançant la 

petició genèrica, l’haurà de tractar tenint en compte les mesures de seguretat indicades en l’obligació 

de custòdia del formulari en format electrònic. 

 

Tots els fitxers xls xifrats estaran subjectes a les mesures de seguretat indicades pel compliment de les 

mesures de protecció corresponents a un tractament automatitzat. 

 

4. Obligacions del personal de les unitats responsables dels Programes cofinançats per l’FSE que 
no tenen accés a la BDI 

 

Les unitats planificadora o verificadora, segons es determini en les instruccions corresponents, són les 

responsables de recopilar els fitxers de les entitats beneficiaries i/o col·laboradores en un únic fitxer 

corresponent a tota la operació i el completarà indicant l’any, el codi de programa i el codi d’acció 

corresponent a cada persona participant. El fitxer unificat es trametrà al Servei de Programació i Certificació 

d’FSE, a través de l’e-valisa, protegits amb contrasenya i aquesta s’enviarà per correu electrònic. 

 

5. Obligacions del personal del Servei de Programació i Certificació d’FSE  

 

El personal d’aquest Servei haurà de tractar les dades d’acord amb les mesures de seguretat de protecció 

de dades de caràcter personal i calcularà els indicadors que s’han d’informar a l’FSE de forma agregada. 

 

6. Terminis de càrrega dels fitxers a la BDI i de lliurament dels fitxers amb les dades dels 
participants 

 

6.1 Fitxer d’accions 

 

Les unitats responsables de les actuacions cofinançables per l’FSE han de carregar el fitxer d’accions en 

els termes indicats a l’apartat 3 d’acord amb les instruccions del Manual d’us del mòdul d’integració de 

dades (BDI)2 en el termini d’un mes des de que s’hagin resolt els atorgaments. 

 

6.2 Fitxer de beneficiaris 

 

Les unitats planificadores o verificadores, segons es determini en les instruccions corresponents, són les 

responsables de que el Servei de Programació i Certificació de FSE pugui disposar de les dades relatives 

als participants en el termini d’un mes des de que l’operació ha finalitzat i, per aquest motiu, hauran de 

preveure aquest termini en les instruccions d’execució de l’operació. 

 

En cas que l’operació tingui un període d’execució superior als 18 mesos, el Servei de Programació i 

Certificació de FSE podrà sol·licitar a les unitats responsables que es facilitin les dades dels participants 

en un termini anterior per informar els indicadors d’execució a l’FSE. 

 

Juan José Torres López 

Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 

Signat electrònicament 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Eines-serveis/Documents/doc_44866125_1.pdf
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7. Relació de documents de suport 

ANNEXOS 

Annex 1: Sistema de xifratge 

Annex 2: Taula codis motiu de finalització 

 

 

 

Persones de contacte 

Servei de Programació i Certificació de l‘FSE Olga Carreño Gomà 
ocarreno@gencat.cat 

Tel. 93 553 61 71 

Servei de Programació i Certificació de l‘FSE Gerard Cunillera Fumadó 
gcunillera@gencat.cat 

Tel. 93 856 73 01 
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