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1. RESUM EXECUTIU  
 
 

El nou 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 les dades personals 

i a la lliure circulació d’aquestes dades, ja es troba en vigor des del passat 25 de maig de 

2018, derogant l’anterior Directiva 95/46/CE vigent fins llavors. 

 

Amb aquest nou Reglament es pretén donar un pas més per garantir la privacitat de les 

persones, regulant com les diferents organitzacions, les administracions i les empreses han 

d’operar amb les dades de caràcter personal, les quals, entre d’altres principis i requisits 

legals, exigeixen d’un consentiment previ abans no es realitzi una cessió o tractament 

posterior.  

 

Aquest saber com s’ha d’operar amb les dades de caràcter personal, és especialment crític, 

avui en dia, tenint en compte l’escenari actual d’augment exponencial de les dades 

disponibles, d’integració i compartició de les mateixes, de l’ús de les tecnologies Big Data per 

la generació de nou coneixement, i en conseqüència, de foment de la creació d’una nova 

economia basada en les dades. 

 

Cal tenir sempre present que la normativa aplica mentre les dades que es volen compartir o 

tractar siguin de caràcter personal, però que aquesta es deixa d’aplicar una vegada les dades 

personals són dissociades amb un procediment que la normativa defineix com “qualsevol 

tractament de dades personals de manera que la informació que s’obtingui no es pugui 

associar a una persona identificada o identificable”. 

 

La complexitat d’aplicar, a la pràctica, la normativa de dades de caràcter personal, en especial 

en entorns tecnològicament complexos, com és el cas del Big Data, pot esdevenir una barrera 

per l’evolució en aquesta nova economia de les dades i privar l’avanç de la innovació en àmbits 

fins i tot amb finalitat social.  

 

En aquesta línia, el present document es planteja com una proposta de bones pràctiques en 

matèria de procediments, mesures tècniques, i bibliografia tècnica i d’interès que ajudin al 

compliment de les obligacions establertes. 

 

El present document va destinat especialment als responsables de tractament de les dades 

en qualsevol escenari de compartició i/o cessió de conjunts de dades entre dues 

organitzacions, amb l’objectiu de realitzar-ne una publicació o tractament mitjançant tècniques 

d’analítica de dades, i en particular de Big Data. 

 

En concret, el document resultarà especialment rellevant tant pel rol emissor de les dades que 

realitza la compartició, com pel rol de receptor de les mateixes, sempre i quan aquestes 

continguin dades que siguin considerades de caràcter personal i amb la voluntat de realitzar-

ne una publicació o tractament d’analítica de dades, tal i com s’ha comentat anteriorment. 
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En aquest sentit, es recomana que tota aquella organització o empresa que ha de tractar amb 

conjunts de dades, i en particular amb grans volums de dades, amb les quals es pot arribar a 

identificar individus, segueixi els principis, procediments i bones pràctiques que recull el 

present document i que estan relacionats amb els següents punts: 

 
a) La realització de qualsevol tractament segons els principis de lleialtat, de 

transparència, de responsabilitat sobre el tractament, de recerca i innovació 

responsable, i de professionalitat, honestedat i integritat. 

b) La realització d’una avaluació d’impacte en la protecció de dades (AIPD o PIA), 

especialment amb grans volums de dades, que demostri que el tractament que es 

desitja realitzar té un objectiu específic i que no suposa un risc per la privacitat, o que 

aquest esdevé residual una vegada adoptades les mesures de seguretat necessàries. 

Tenint en compte també que serà necessària la seva reavaluació sempre que les 

condicions, tractaments i/o finalitats canviïn de forma substancial. 

c) El compromís de perseguir un interès legítim i d’acord amb els usos legítims proposats 

en el present document de Bones Pràctiques. 

d) El compromís amb els procediments i les bones pràctiques de recollida de dades 

personals i d’informació a proporcionar al públic i als interessats. 

e) L’ús dels mecanismes i tècniques de pseudonimització i anonimització més adients en 

cada cas per a la dissociació correcta de les dades de caràcter personal, podent agafar 

com a guia la bibliografia exposada en el present document. 

f) El compromís amb els procediments, les bones pràctiques i les condicions per l’exercici 

dels drets dels interessats, incloent el dret de l’oblit i el de transportabilitat de les dades 

personals. 

g) L’aplicació de les mesures i les bones pràctiques de privacitat des del disseny i per 

defecte proporcionades per ENISA i recollides en l’apartat 4.7 del document. 

h) L’aplicació de les mesures i les bones pràctiques de seguretat en el tractament i a la 

notificació i comunicació de les violacions de seguretat proporcionades per ENISA i 

també recollides en l’apartat 4.8. 

i) La necessitat de la figura del Delegat de Protecció de Dades, especialment davant de 

grans volums de dades, i que degut al risc i impacte es requereixi d’una AIPD (o PIA). 

 
 

Per facilitar l’aplicació correcta del Reglament, el document proposa i recomana un 

procediment d’actuació a seguir per qualsevol organització que tingui previst realitzar una 

cessió, publicació o tractament d’un conjunt de dades, i en particular de grans volums de 

dades. Procediment que es visualitza en forma de diagrama de blocs i que queda detallat dins 

el document, per tal de facilitar la presa de decisions i de les mesures a realitzar d’acord amb 

cada fase del procés.  

 
El procediment proposat es basa en l’aplicació d’un procés d’anonimització que ‘asseguri’ la 

dissociació irreversible de les dades personals. Destacant que la solució òptima serà 

específica per cada cas, i que podrà comportar la combinació de diferents tècniques 

d’anonimització (referenciades a l’annex), en funció també de la tipologia i de la diversitat del 

format de les dades existents. 
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S’ha de tenir en compte però, tal i com especifica el Dictamen 05/2014 sobre tècniques 

d’anonimització, del Grup de Treball de l’article 29, tot procés de dissociació de dades o 

anonimització porta sempre implícit un factor de risc (de reidentificació) que s’ha de tenir en 

compte a l’avaluar la validesa de les tècniques d’anonimització utilitzades, inclosos els 

possibles usos de les dades ‘anonimitzades’. O el que és el mateix, malgrat disposar de dades 

anonimitzades, caldrà considerar sempre l’existència d’un risc de reidentificació, el qual es 

podria incrementar a mesura que transcorre el temps des del moment de l’anonimització, 

degut a l’augment permanent de la informació disponible amb l’aparició de possibles nous 

identificadors indirectes addicionals. 

 

D’acord amb això, s’ha proposat un procés d’anonimització iteratiu, que requerirà sempre de 

la superació d’un Test de Reidentificació. L’objectiu d’aquest test serà comprovar si és factible 

una reidentificació d’individus amb un temps i un esforç raonable, ja sigui només amb les 

dades anonimitzades, o bé en conjunt amb d’altres dades disponibles. 

 

En el cas que no es superi l’esmentat Test de Reidentificació, si el Responsable de Tractament 

desitja seguir amb el tractament haurà d’aplicar noves mesures addicionals d’anonimització 

sobre les dades. Tot i això, abans de continuar amb una nova iteració haurà d’avaluar si les 

dades resultants seran encara d’utilitat o no. I en el cas que no sigui així, caldrà revisar de nou 

l’estratègia de dissociació i/o el tractament en si mateix. 

 

En qualsevol cas, és important destacar com a mesura de bona pràctica, que es considera 

que la superació del Test de Reidentificació és una condició necessària però no suficient per 

considerar que les dades siguin anònimes. I que en realitat, la decisió final dependrà d’un 

compendi de factors entre els quals hi haurà també l’avaluació de la criticitat i la sensibilitat de 

les dades personals, i el grau del impacte del risc d’una possible reidentificació (AIPD o PIA). 

 

Per tant, arribats a aquest punt, si finalment el Responsable del Tractament considera que les 

dades ja no són de caràcter personal, qualsevol compartició, cessió, publicació o altre 

tractament posterior no estarà subjecte a la normativa de protecció de dades. 

 

En cas contrari, si no s’ha superat el Test de Reidentificació, continuaran considerant-se de 

caràcter personal, per la qual cosa la normativa de protecció de dades seguirà essent 

aplicable. Si no fos viable la plena anonimització de dades degut a la pèrdua de la utilitat o 

valor de les mateixes, es recorda la necessitat d’aplicació de la nova normativa al respecte, 

de tal manera que l’organització podrà compartir, cedir, publicar o realitzar qualsevol altre 

tractament d’analítica sobre aquestes dades de caràcter personal, només en els següents 

supòsits: 

 
1. Previ consentiment inequívoc de l’interessat o interessats. 

2. Si existeix una norma amb rang de Llei que així ho reguli (ex: Llei de Transparència) 

3. Quan el Responsable del tractament consideri que amb les mesures de 

pseudonimització que es puguin aplicar s’ofereixin les garanties suficients de no 

reidentificació de tal manera que es pugui considerar que la nova fi del tractament (ex: 

cessió, publicació o altre tractament d’analítica de dades posterior) sigui compatible 
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amb la fi principal per la qual es varen recollir les dades personals, d’acord amb l’article 

6.4 i lletra e del Reglament1.  

 
Respecte el tercer supòsit, es destaca que el nou Reglament preveu que la pseudonimització 

només seria suficient per ella mateixa sempre i quan la nova finalitat del tractament o de 

compartició de dades pseudonimitzades fos compatible amb la finalitat principal. 

 

És important assenyalar que en aquest darrer cas, la decisió de si l’esmentada finalitat és 

compatible o no amb la finalitat principal, dependrà també de l’avaluació del risc existent pels 

individus (AIPD o PIA), tenint en compte factors com el volum de dades existent, el grau de 

pseudonimització aplicat i el resultat del Test de Reidentificació realitzat.  

 

Com a conclusió i donada la inviabilitat de fixar llindars específics sobre quan unes dades es 

poden considerar anonimitzades i/o compatibles, s’assenyala la conveniència de que tota 

organització, que hagi de tractar amb dades de caràcter personal, i en particular amb grans 

volums de dades, es responsabilitzi de l’avaluació del risc (AIPD o PIA), i del perquè de les 

mesures preses, ja sigui per considerar que el conjunt de dades estiguin o no anonimitzades, 

o bé, per què el conjunt de dades pseudonimitzades es considerin o no compatibles amb la 

finalitat principal.  

 

Finalment, el present document de Bones Pràctiques considera indispensable que 

l’organització pugui justificar les mesures i actuacions preses en tot moment davant de 

qualsevol requeriment posterior de l’administració competent. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

                                                
1 Reglament (UE) 2016/679. 
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2. INTRODUCCIÓ  

 

Un dels reptes al que s’enfronten les Administracions Públiques i empreses que operen amb 

grans volums de dades és l’aplicació de la legislació europea de protecció de dades 

actualitzada recentment, el passat 25 de maig de 2018, amb l’entrada en vigor del nou 

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 les dades personals i a la 

lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 

General de Protecció de Dades).  

 

 

Què és big data i l’analítica de dades 

 

ENISA2 fa esment a la definició de Gartner, on es considera Big Data com “high-volume, high-

velocity, high-variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of 

information processing for enhanced insight and decision making”. 

 

Definició que tècnicament es pot traduir en el fet de disposar d’escenaris on es conjuguen 

grans  volums de dades, amb fluxos de dades en temps real des de diverses fonts (ex: 

sensors), i amb una gran varietat de tipologies i/o formats de dades (ex: dades numèriques, 

dades categòriques, dades geoespacials, dades 3D, àudio, vídeo, textos no estructurats, 

fitxers log, bases de dades, dades de xarxes socials, etc.). Escenaris, tots ells, que no són 

suportats per les tecnologies tradicionals.  

 

D’aquesta manera, les tecnologies o tècniques Big Data, seran totes aquelles tecnologies que 

permetran recollir, emmagatzemar, processar, analitzar i visualitzar conjunts de dades amb 

aquests tres requeriments de volum, velocitat i varietat, amb l’objectiu final de l’extracció de 

coneixement i la presa de decisions a partir de la detecció de patrons, tendències i/o 

correlacions. I on tot aquest procés o cicle de gestió del conjunt de dades és el què es coneix 

per analítica de dades. 

 

En el cas concret d’aquest document, es farà referència a Big Data i a l’analítica de dades en 

un sentit ampli, sense fixar un llindar inferior en el volum de les dades a tractar. Doncs, tot i 

que les bones pràctiques són especialment rellevants en els casos de grans volums dades, 

també són totalment aplicables a qualsevol cas sense grans volums de dades. 

 

 

Les dades personals, l’analítica de dades i el Big Data. Què es considera dada personal. 

 

Es parteix de la consideració que una part significativa de les dades processades en activitats 

de Big Data poden ser dades de caràcter personal, que l’article 4.1 del nou Reglament3 

defineix com “tota informació sobre una persona física identificada o identificable, i entenent 

                                                
2 Privacy by desing in Big Data. An Overview of privacy enhancing technologies in the era of Big Data 
analytics. ENISA. Desembre 2015 
3 Reglament (UE) 2016/679. 
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per identificable, tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o 

indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número 

d’identificació, dades de localització, un identificador en línia, o un o varis elements propis de 

la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta 

persona”. Amb la particularitat, però, de que una persona no es considerarà identificable si 

per realitzar-ho es requereix un esforç desproporcionat, o no raonable, però tenint en compte 

que l’evolució de les tècniques d’anàlisi i l’aparició de noves dades podran facilitar cada 

vegada més la reidentificació d’aquesta persona. 

 

De la mateixa manera, pel Reglament4 són tractaments, “qualsevol operació o conjunt 

d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per 

procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, 

conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per 

transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, comparació o interconnexió, 

limitació, supressió o destrucció” (article 4.2 del Reglament5). 

 

 

Aplicació del Reglament (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Com es pot veure, les operacions de recollida i posterior tractament de dades personals 

(independentment del volum d’aquestes dades) es consideren subjectes a la legislació, 

incloent-hi els seus principis rectors, obligacions dels responsables dels fitxers i dels 

tractaments, i els drets de les persones físiques, resultant especialment important l’establiment 

de restriccions legal a la cessió posterior d’aquestes dades a tercers, que amb caràcter 

general requereix del consentiment de les persones afectades, quelcom que pot suposar una 

barrera molt important pel desenvolupament d’aquest sector econòmic. 

 

La GDPR, però, es deixa d’aplicar quan les dades personals són dissociades amb un 

procediment que la llei defineix com “qualsevol tractament de dades personals de tal manera 

que ja no puguin atribuir-se a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que 

aquesta informació addicional figuri per separat i estigui subjecte a mesures tècniques i 

organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s’atribueixen a una persona 

física identificada o identificable“ (article 4.5 del Reglament5). 

 

 

Estructura del document 

 

En el capítol 3 es presenta l’objectiu i el perfil dels usuaris que es considera que el present 

document de bones pràctiques els serà d’utilitat. 

 

Posteriorment, en el capítol 4 és on es desenvolupen les diferents bones pràctiques 

associades a qualsevol tractament i cessió de dades personals. Dins aquest apartat, s’hi 

plantegen els següents aspectes: 

                                                
4 Reglament (UE) 2016/679. 
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 Es proposa un diagrama general de conducta per facilitar el procediment a seguir 

davant d’un escenari de tractament de dades. 

 Es presenten els principis que haurien de regir en qualsevol tractament. 

 Es planteja la conveniència d’un ús legítim a la vegada que s’identifiquen els usos 

legítims més comuns. 

 Es presenten les bones pràctiques associades a la recollida de dades personals així 

com la informació a proporcionar. 

 Es proposa també un procediment per a l’anonimització de les dades personals 

objecte de tractament i s’identifiquen les diferents tècniques existents, tant des del 

punt de vista de la pseudonimització com de l’anonimització. Es presenten les bones 

pràctiques en tot procés d’anonimització i s’identifica també el paper del test de 

reidentificació en aquest procés. 

 Per altra banda, es presenten les bones pràctiques associades als procediments i 

condicions per a l’exercici dels drets dels interessats. 

 S’assenyalen els principis que s’haurien de seguir per garantir una privacitat del 

tractament des del disseny. 

 Es presenten els principal reptes i riscos a tenir en compte davant de qualsevol 

tractament, així com les bones pràctiques per garantir un procés segur. 

 Es destaca la importància i la necessitat del rol de delegat de protecció de dades en 

el cas de tractaments amb grans volums de dades.   

 

Finalment en el capítol 5 es recull en forma d’annex el conjunt de bibliografia associada a les 

diferents tècniques de pseudonimització i anonimització identificades en el document. 
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3. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

3.1. Objectiu 

 

El present document té per objectiu realitzar una proposta de directrius, procediments, 

mesures tècniques i bones pràctiques que facilitin el compliment de les obligacions per part 

del responsable o de l’encarregat del tractament dades que contenen dades de caràcter 

personal (i en particular en el cas de grans volums de dades).  

 

 

3.2. Destinataris 

 
El present document pretén ser d’utilitat tant als Responsables i Encarregats del tractament 

com als Delegats de protecció de dades (DPO) en qualsevol escenari de compartició i/o cessió 

de conjunts de dades entre dues organitzacions, amb l’objectiu de realitzar-ne un tractament 

mitjançant tècniques d’analítica de dades, i en particular de Big Data5, i sempre que aquestes 

dades continguin dades de caràcter personal. 

 

Dins aquest escenari de compartició de dades de caràcter personal el document de Bones 

Pràctiques va destinat als següents actors:  

 

 Rol d’emissor de les dades: entitat que realitza la compartició i/o cessió de dades a 

un tercer, les quals contenen dades de caràcter personal. 

 

 Rol de receptor de les dades: entitat receptora de la cessió de dades, les quals 

contenen dades personals, i que desitja realitzar-hi un tractament mitjançant tècniques 

d’analítica de dades (i en particular de Big Data). 

 

 

 

 

                                                
5 En aquest document es farà referència als conceptes de Big Data i d’analítica Big Data en un sentit 
ampli sense fixar un llindar inferior en el volum de dades a tractar. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES 

4.1. Diagrama general de conducta pel tractament de dades personals 

 
A continuació es presenta el diagrama general de conducta que haurà de seguir tota 

organització que pretengui realitzar una compartició i/o tractament sobre conjunts de dades, i 

en particular sobre grans volums de dades, que poden contenir dades de caràcter personal. 

 

 
Diagrama general de conducta per la compartició i/o tractament de dades personals. Font: Pròpia. 
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4.2. Necessitat de realitzar un tractament lleial, transparent i responsable. Avaluació 
d’impacte de privacitat 

 

4.2.1. Compromís amb els principis de lleialtat, transparència i responsabilitat 
del tractament de dades  

 

A continuació es presenten aquells principis que les empreses haurien de seguir com a bones 

pràctiques, davant de qualsevol tractament de dades que realitzin o desitgin realitzar: 

 

Principi de lleialtat del tractament de dades 

 

Es considera que l’objectiu de tot tractament que es realitza o es vol realitzar es circumscrigui 

sempre dins les següents tipologies: 

 Millora de l'experiència de l'usuari. 

 Millora dels processos interns o de l'operativa interna de l'empresa. 

 Generació de nou negoci per l'empresa sempre i quan no impliqui una venda de les 

dades a un tercer sense coneixement ni consentiment. 

 

En aquest sentit, s'entén per tractaments no lleials els relacionats amb l'elaboració de perfils 

d'usuaris individuals per a una venda posterior a un tercer sense consentiment. 

 

 

Principi de transparència del tractament de dades 

 

De la mateixa manera, es considera que tot tractament de dades que es realitza sigui 

transparent amb la societat i les persones. Per aquesta raó, entre les mesures que s’haurien 

de prendre hi hauria la publicació a la seva pàgina web (o la notificació explícita en els cas 

d’una app o d’un programari específic) d’una declaració pública sobre el tractament de dades 

que es realitza o es té intenció de realitzar.  

 

Aquesta declaració pública hauria de recollir els següents aspectes:  

 

 els tipus de tractaments de dades que realitzen o pretenen realitzar. 

 els processos que es comprometen a seguir per tal de realitzar un tractament de 

dades lleial i respectuós amb les persones,  

 les mesures d'alarma que utilitzen o tenen previst utilitzar per informar als usuaris en 

cas de modificacions i/o vulneracions en la lleialtat i la seguretat en els tractaments 

de dades.   

 els compromisos que adquireixen per garantir la lleialtat i la transparència del 

tractament de dades. 
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Principi de responsabilitat sobre el tractament de dades 

 

Es considera també que les empreses haurien d’actuar amb responsabilitat, implementant 

mesures, en el si de les seves organitzacions, de garantia i compliment dels principis, i 

d’obligacions en matèria de protecció de dades, així com establint mecanismes interns i 

externs per avaluar la seva fiabilitat, i de demostració de la seva efectivitat quan es sol·liciti 

per part de les autoritats de control.  

 
 
Principi de recerca i innovació responsable 

 

Per altra banda, en totes les actuacions circumscrites als projectes en l’àmbit de la recerca i 

la innovació, les empreses i organitzacions s’haurien de comprometre a actuar conjuntament 

amb la resta d’actors de la societat durant tot el procés de recerca per tal d’aconseguir una 

millor alineació d’aquest procés i dels seus resultats amb els valors, les necessitats i les 

expectatives de la societat6,7. 

 
 
Principi de professionalitat, honestedat i integritat 

 

Per últim, les empreses i organitzacions caldria que es comprometessin també a  actuar amb 

professionalitat, honestedat i integritat en l’adopció de decisions, en particular respecte els 

conflictes d’interès i l’aprofitament compartit de coneixements. I en especial, intentant aplicar 

els millors coneixements i mètodes científics disponibles. Fomentant també l’establiment d’un 

diàleg permanent entre les persones i els professionals interessats i la societat en conjunt, i 

promovent les possibilitats d’un debat públic, pluralista i informat8. 

 
 
  

                                                
6 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation 
7www.bioeticayderecho.ub.edu/es/declaracion-sobre-integridad-cientifica-en-investigacion-e-
innovacion-responsable 
8 Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans (article 18). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/declaracion-sobre-integridad-cientifica-en-investigacion-e-innovacion-responsable
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/declaracion-sobre-integridad-cientifica-en-investigacion-e-innovacion-responsable
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4.2.2. Requeriment d'una Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades (AIPD) 

 

Davant de qualsevol procés de tractament de dades, i en particular de grans volums de dades, 

que impliqui la recopilació, ús i divulgació de dades de caràcter personal serà necessari que 

l’organització realitzi una Avaluació d’Impacte en la Protecció de Dades (AIPD) amb l’objectiu 

de demostrar que l’esmentat tractament persegueix un objectiu específic i legítim, i que el risc 

en la privacitat, una vegada adoptades les mesures de seguretat necessàries, esdevé 

residual, tal i com assenyala la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) i el ISMS 

forum spain9 al respecte. 

 

D'acord amb l’AGPD, s'entén per una avaluació d'impacte en la Protecció de Dades Personals 

(AIPD) com l'anàlisi dels riscos que un producte o servei pot comportar per a la protecció de 

dades dels afectats i, com a conseqüència d'aquesta anàlisi, la gestió d'aquests riscos 

mitjançant l'adopció de les mesures necessàries per eliminar-los o mitigar-los.  

 

Característiques i elements d’una AIPD 

 

El contingut mínim d’una AIPD queda establert en l’article 35 del Reglament (UE) 2016/679. 

A mode de resum, l’AIPD es caracteritza pels següents elements, fases i rols: 

 
Característiques i elements d'una Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades Personals (AIPD) 

 

 Procés més ampli que la comprovació del compliment normatiu, i que ha de portar-se a terme amb 

anterioritat a la implantació d'un nou producte, servei o sistema d'informació, o quan un d'existent hagi de 

tenir canvis significatius que impliquin la possibilitat de l'aparició de nous riscos. 

 Ha de ser sistemàtica i reproduïble. 

 Ha d’estar orientada a revisar processos més que a produir un resultat o informe final. 

 Ha de permetre una identificació clara dels responsables de les diferents tasques. 

 Ha de començar amb una primera fase d'identificació i classificació de la informació per determinar les 

dades personals que es tracten i les seves característiques. 

 Ha d'identificar qui i com tindrà accés i tractarà les dades personals. 

 Ha de permetre participar en el procés i realitzar aportacions a tots els afectats pel mateix, tan 

departaments de l'organització com socis o entitats externes, afectats i altres agents socials. 

 Ha de contenir una descripció dels controls que s'implantaran per assegurar que només es tracten les 

dades personals necessàries i per les finalitats legítimes previstes i definides. 

 El resultat final hauria de tenir un cert grau de publicitat, mitjançant la distribució del document per 

l'organització que l'ha encarregat i no haurà de contenir informació confidencial ni sensible. 

 Han de realitzar-se revisions periòdiques per verificar si els riscos previstos han desaparegut o s'han 

mitigat de la forma esperada i/o comprovar si han aparegut d'altres de nous que requereixin actuacions 

complementàries, i per tant actualitzar de nou la AIPD i si escau la incorporació de noves mesures. 

Font: Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales. 2014. AGPD 

 

  

                                                
9 Código de Buenas Prácticas en protección de datos para proyectos Big Data. 
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Fases que haurà d'incloure tota AIPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales. 2014. AGPD 

 

 

 

Equip de treball per portar a terme l'AIPD 

 

Es constituirà un equip de treball interdisciplinari que s'encarregarà de les següents tasques: 

 

Relació de tasques per portar a terme l’AIPD 

 

 Obtenir la informació necessària pel correcte desenvolupament de l'AIPD. 

 Interlocució amb els responsables de projecte i amb la direcció de l'organització. 

 Planificació de les tasques i accions a realitzar. 

 Realització de les consultes necessàries. 

 Avaluació dels resultats. 

 Establiment de les mesures que han d'adoptar-se per eliminar o mitigar els riscos. 

 Recomanació de l'adopció de les mesures anteriors. 
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Relació de tasques per portar a terme l’AIPD 

 Elaboració de l'informe final. 

Font: Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales. 2014. AGPD 

 

Aquest equip de treball el conformaran, en la mesura del possible, els següents rols: 

 
Rols recomanables que han de formar part de l'equip de treball per portar a terme una AIPD 

 

 Representant del projecte amb capacitat de decisió. 

 Delegat de protecció de dades, o la persona que exerceixi aquesta responsabilitat. 

 Responsable de seguretat. 

 Responsable qualificat del departament TIC. 

 Responsables qualificats de les àrees de negoci o departaments als que més afecti el projecte dins 

l'organització. 

Font: Guía para una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales. 2014. AGPD 

 

 

En qualsevol cas, és important tenir en compte que l'aspecte més crític per garantir que els 

treballs es realitzin de forma adequada i s'obtinguin els resultats adequats, és que l'esmentat 

equip tingui el recolzament i el compromís de l'alta direcció. 

 

 
Necessitat d’una reavaluació periòdica dels riscos i del impacte 

 

Davant la situació que d’altres dades anònimes, com per exemple les d’origen estadístic, 

poden ser posteriorment utilitzades per enriquir les dades pròpies que s’han dissociat i donar 

peu a un augment dels riscos en la privacitat, tal i com adverteix el Grupo de Trabajo sobre 

protección de datos del articulo 29 (GT29), cal que l’organització no consideri l’AIPD i el procés 

d’anonimització com un fet puntual, sinó que és necessari que l’organització porti a terme 

reavaluacions periòdiques dels riscos existents en tot moment durant la vigència del 

tractament. En qualsevol cas, serà sempre necessari una reavaluació si les condicions i/o 

tractaments canviïn de forma substancial. 

 
 

4.2.3. Marc normatiu a considerar per l'avaluació de l'impacte de la privacitat  

 

Finalment, en la taula següent es llista la relació de normes a tenir en compte respecte a 

l'avaluació de l'impacte de la privacitat: 

Resum del marc normatiu a considerar del Reglament (UE) 2016/679 

Considerant 83 Sobre l'avaluació dels riscos inherents al tractament 

Considerant 84 Sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades 

Considerant 90 
Sobre la inclusió de les mesures, garanties i mecanismes previstos per mitigar el risc 
en l’avaluació d’impacte 

Considerant 91 Sobre la obligatorietat de l’avaluació d’impacte 
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Resum del marc normatiu a considerar del Reglament (UE) 2016/679 

Considerant 92 Sobre l'abast de l’avaluació d’impacte 

Considerant 93 Sobre l'avaluació d’impacte previ a les activitats de tractament 

Considerant 94 Sobre la consulta a l’autoritat de control 

Article 35 Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades 

Article 36 Consulta prèvia 

Font: Reglament (UE) 2016/679  
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4.3. Justificació dels interessos legítims perseguits pels responsables del 
tractament en contextos específics 

 

Com a bones pràctiques es considera que qualsevol interès per la compartició de dades de 

caràcter personal, i el seu tractament amb tècniques d’analítica de dades, sigui sempre 

legítim. 

 

En aquest sentit, es considera com a interessos legítims més comuns pel tractament amb 

tècniques d’analítica de dades, i en particular de Big Data, tot i que no els únics, els següents 

usos: 

 

 

Exemple dels usos legítims més comuns pel tractament amb tècniques d’analítica de dades 

 

 Detecció del frau i control de blanqueig de capitals. 

 Disseny de nou producte i/o servei, o millora de l’existent, amb la inclusió de la possible monetització de 

la pròpia informació. 

 Foment de la transparència de la informació. 

 Gestió i optimització d’infraestructures. 

 Gestió i optimització de processos interns amb una millora de la presa de decisions. 

 Millora de la qualitat, eficiència i estalvi en els serveis i recursos públics (ex: aplicació de resolucions 

judicials).   

 Disseny de les polítiques públiques (administració). 

 Millora de la seguretat i salut pública (ex: gestió d’epidèmies i incidències de malalties, prevenció del 

terrorisme). 

 Optimització de la segmentació de mercat i identificació de clients potencials. 

 Personalització de producte o servei. 

 Promoció de la competitivitat d’un territori permetent la identificació de noves oportunitats de negoci (i de 

nous models de negoci). 

 Recerca científica. 

 

Font: Pròpia 

 

De la mateixa manera, es considera també legítima la utilització de les següents fonts 

d’informació pels usos anteriorment especificats:  

 

Relació de les principals fonts de dades personals rellevants pel tractament amb tècniques d’analítica 
de dades (no exhaustiu) 

 

 Generades per humans 

o Enregistraments de veu (call center) 

o Correus electrònics 

o Peticions d’atenció mèdica i registres mèdics electrònics 

 

 Dades fisiològiques i de salut  

o Equipaments i dispositius mèdics (pulsòmetres, radiografies, ressonàncies, etc.) 

o Biometria (reconeixements facials, dactilars, patrons de venes, etc.) 

o Informació genètica 

 

 Màquina a màquina 
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Relació de les principals fonts de dades personals rellevants pel tractament amb tècniques d’analítica 
de dades (no exhaustiu) 

o Comptadors intel·ligents 

o Sistemes sense fils (wi-fi, bluetooth, etc.) 

o Lectures RFID 

o Senyals de geolocalització 

o Domòtica 

 

 Grans transaccions 

o Registres de metadades de telecomunicacions 

o Registres de pagaments i transaccions bancàries 

 

 Web i social media 

o Historial de navegació 

o Piulades publicades 

o Publicacions i opinions en les xarxes socials (ex:mur de Facebook, likes, piulades, etc.) 

o Continguts d’una web 

 Imatges 

o Càmeres de seguretat 

o Càmeres de regulació i control de trànsit  

o Càmeres per controlar el nivell d’ocupació d’espais 

o Drons 

Font: Pròpia. 

 

 

4.3.1. Dades obertes, l’analítica de dades i el Big Data 

 

Com a font d’informació rellevant cal considerar també les dades obertes. En aquest sentit, 

obrir el govern és un dels pilars per garantir la transparència en la gestió pública i suposa obrir 

les dades governamentals a la ciutadania i a les empreses, la qual cosa implica, a la vegada, 

haver de fer front a la gestió de grans quantitat de dades per poder extreure’n valor real i 

generar benefici pel territori. 

 

És l’aplicació de les tècniques d’analítica de dades, i en especial de Big Data, el que fa 

possible, d’una manera factible, la incorporació de les Dades Obertes com una font i element 

més per la generació de valor. De tal manera que aquesta combinació esdevé per totes les 

organitzacions un instrument essencial per a una presa de decisions més intel·ligent i que 

estigui basada en un coneixement més específic de la societat i del territori.  

 

Això es tradueix per l’Administració Pública en tenir la capacitat per dissenyar polítiques 

públiques més eficaces, amb una millora dels seus serveis i del seu impacte al territori, i una 

optimització de la seva eficiència amb l’estalvi dels recursos públics. 

 

De la mateixa manera succeeix en l’àmbit de les organitzacions i entitats sense ànim de 

lucre, com les universitats, els centres de recerca o les entitats socials. 

 

I finalment, també des del punt de vista de les empreses l’aplicació de les tècniques Big Data 

fa possible incorporar i utilitzar les dades obertes (sobre meteorologia, habitatge, demografia 
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o tantes altres) com una font addicional per facilitar la millora de la seva proposta de valor als 

clients, i la identificació i la generació de nou valor i negoci per a les mateixes.  

 

 

4.3.2. Marc normatiu a considerar  

 

Normativa associada a les dades obertes 

 

 Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic. 

 Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 Llei 18/2015 que modifica la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic 

 Reial Decret 1495/2011 que desenvolupa la Llei 37/2007. 

 Reial Decret 1708/2011 pel qual s'estableix el Sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema 

d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés. 

 
 

Altre normativa a considerar 

 Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica. 
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4.4. Procediments de recollida de dades personals i informació a proporcionar 

 

4.4.1. El procediment de recollida de dades personals 

 

Dins la cadena de valor de l’analítica de dades, i en particular del Big Data, l’adquisició i la 

recollida de dades és la primera de les seves fases, la qual generalment adopta multitud de 

formes i casuístiques. A continuació s’assenyalen les més habituals: 

 
Casuístiques més habituals de recollida de dades personals 

 

 Recollida per pròpia iniciativa de l’afectat. 

 Recollida com a requeriment de la proporció d’un servei. 

 Recollida en base a l’existència d’uns requeriments legals. 

 Recollida automàtica associada a l’ús d’un servei (amb o sense coneixement per part de l’afectat). 

 Recollida basada en la inferència resultat del tractament de dades recopilades anteriorment per altres 

propòsits. 

 Recollida de dades personals procedents de l’addició d’un altra sistema d’informació o font externa. 

 Recollida per cessió de dades procedent d’un tercer (emissor). 

 

Font: Working paper on Big Data and Privacy. Privacy principles under pressure in the age of Big Data analytics. 
International Working Group on Data Protection in Telecommunications. May 2014 

 

 

Com realitzar el procediment de recollida de dades personals 

 

Segons la normativa de protecció de dades, davant de qualsevol procés de recollida de dades 

de caràcter personal, el responsable del tractament tindrà principalment les següents 

obligacions: 

 facilitar la informació que requereix la normativa als afectats, i 

 demanar el consentiment dels afectats. 

 

Per tant, segons la normativa el consentiment esdevé l’instrument més important que es 

planteja per legitimar la recollida i el posterior tractament com pot ser una cessió a un tercer. 

 

Tenint en compte la importància del consentiment, i davant d’un procediment de recollida de 

dades personals, a continuació es recullen un conjunt de bones pràctiques que es sustenten 

en les obligacions indicades en el Reglament (UE) 2016/679. 

 

Bones pràctiques en el procediment de recollida de dades personals 

 El consentiment haurà de ser una manifestació de voluntat lliure, és a dir, l’afectat haurà de poder 

escollir una opció real i sense risc d’engany, d’intimidació o de conseqüències negatives significatives 

en cas que no es consenti. 

 El consentiment s’haurà d’aplicar a un context determinat i a un ús o tractament específic, concretant 

la finalitat exacte del tractament. 

 El consentiment haurà d’indicar concretament els usos primaris i secundaris previstos, evitant sempre 

referir-se a un conjunt indefinit d’activitats de tractament. 



 

 

 

 
Bones pràctiques per compartir dades personals en la nova economia de les dades  

 

 

  

24     

 

Bones pràctiques en el procediment de recollida de dades personals 

 El consentiment s’haurà d’obtenir a l’inici i sempre abans de qualsevol recollida de dades i/o realització 

del processat o tractament específic. 

 Sempre que sigui possible, el consentiment s’haurà de realitzar preferiblement de forma redundant a 

través de diferents mitjans (ex: notificació a l’app, correu electrònic, whatsapp, etc.) 

 Preferiblement, s’adoptarà l’estratègia de transmetre la informació clau per fases, amb l’obtenció de 

consentiments addicionals a mesura que es preveuen nous processats o tractaments específics de 

les dades dels interessats. 

 El procediment de sol·licitud de consentiment haurà de ser rigorós i no generar dubtes sobre la 

intenció de l’afectat a donar el seu consentiment. 

 El procediment haurà de facilitar un consentiment explícit, és a dir requerir d’una acció activa per part 

del interessat. Per tant caldrà evitar caselles preseleccionades o l’ús del recurs de la inactivitat com a 

mostra d’acceptació. 

 En el cas d’un consentiment en línia serà preferible utilitzar elements com botons, finestres i caselles 

en un espai web o una pàgina d’una app, correus electrònics de confirmació, entre altres opcions. 

 Es recomana l’ús de sistemes amb modalitat opt-in per sobre de la opt-out, a l’hora de manifestar 

consentiments: 

o Opt-in: l’afectat ha de manifestar un consentiment exprés i positiu marcant una casella 

creada a tal efecte. 

o Opt-out: l’afectat ha de manifestar la seva oposició marcant la casella o comunicant-ho al 

responsable del tractament pel mitjà oportú. 

 Els usuaris hauran de disposar de mecanismes digitals, ja sigui en el propi dispositiu mòbil o en línia,  

per poder activar i desactivar fàcilment i en tot moment la recollida i la compartició de les diferents 

dades, com per exemple totes aquelles dades recollides per apps instal·lades en dispositius mòbils. 

 El responsable del tractament hauria de fer servir en la mesura del possible mecanismes de garantia 

de l’autenticació de l’origen de les dades i de la integritat de les dades, com per exemple un segell 

electrònic de persona jurídica. 

 Es facilitarà als usuaris els mecanismes per poder retirar el seu consentiment posteriorment de 

manera senzilla i amigable. 

 La informació s’haurà de facilitar de forma gratuïta i en un suport durador que pugui ser guardat i 

consultat per l’usuari en un futur. 

 La informació associada al tractament haurà de ser concisa, suficient, clara, comprensible, i amb un 

llenguatge senzill i entenedor per tal de permetre a l’afectat prendre una decisió amb coneixement de 

causa, evitant per una banda els habituals avisos legals amb multitud de pàgines i per l’altra l’ús de 

llenguatge massa tècnic, i especialment quan l’afectat és un nen. 

 Aquesta informació haurà de permetre a l’usuari conèixer totes les dades personals que es 

capturaran. 

 La informació haurà d’indicar també si les dades es compartiran i sota quins límits o condicions es 

farà. 

 La informació haurà de referir-se de manera clara i precisa sobre l’abast i les conseqüències del 

tractament. 

 

Quan les dades no s’obtenen directament del interessat i l’interessat ja disposa de la informació 

 

 Es procedirà a la publicitat de la informació per part del responsable del tractament a la seva pàgina 

web sobre el tractament i amb la justificació conforme l’interessat ja disposa de la informació. 

 

Quan les dades no s’obtenen directament del interessat i quan la comunicació de la informació resulti 
impossible o suposi un esforç desproporcionat 

 

 Es procedirà a la publicitat de la informació per part del responsable del tractament a la seva pàgina 

web, amb la deguda justificació de la impossibilitat o desproporció en l’esforç per realitzar la 

comunicació específica a l’usuari o interessat. 
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Bones pràctiques en el procediment de recollida de dades personals 

Quan les dades no s’obtenen directament del interessat i quan l'obtenció o la comunicació estigui 
expressament establerta pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del 
tractament i que estableixi mesures adequades per protegir els interessos legítims de l'interessat 

 

 Es procedirà a la publicitat de la informació per part del responsable del tractament a la seva pàgina 

web sobre el tractament i amb la deguda justificació. 

 

Quan les dades no s’obtenen directament del interessat i aquestes hagin de seguir tenint caràcter 
confidencial sobre la base d'una obligació de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats 
membres, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària 

 

 No caldrà informar a l’usuari o interessat. 

 

Font: Pròpia 

 

 

4.4.2. Informació a proporcionar al públic i als interessats 

 

El Reglament (UE) 2016/679 estableix dos escenaris diferents sobre els quals caldrà donar 

compliment de forma específica sobre el dret d’informació i accés a les dades personals a 

l’interessat: 

 

 Quan les dades personals es recullen directament de l’interessat. 

 Quan les dades personals no s’obtenen directament de l’interessat. 

 

 

En tots dos casos, caldrà facilitar a l’interessat les següents informacions: 

 
Detall de la informació a proporcionar al públic i als interessats 

 

Informació a proporcionar sempre 

 

 La identitat i les dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del seu representant. 

 Les dades de contacte del delegat de protecció de dades. En el cas de tractaments amb analítica Big 

Data es considera sempre necessari. 

 Les finalitats del tractament als quals es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament 

(d’acord amb el que s’exposa a l’apartat corresponent del present document). 

 Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, en el seu cas.  

 En el seu cas, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país u organització 

internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió, o, en el cas de les 

transferències indicades en els articles 46 o 47 o l’article 49, apartat 1, paràgraf segon, referència a 

les garanties adequades o apropiades i als mitjans per obtenir una còpia d’aquestes o al fet de que 

s’hagin prestat. 

 El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no sigui possible, els criteris 

emprats per determinar aquest termini. 

 Quan el tractament es basi en el que preveu l’article 6, apartat 1, lletra f), els interessos legítims del 

responsable o d’un tercer (aquest cas ha de ser d’interpretació estricta). 

 L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives 

al interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al 

tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades; 
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Detall de la informació a proporcionar al públic i als interessats 

 Quan el tractament estigui basat en l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), 

l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud 

del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

 El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. 

 L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a la que es refereix l’article 

22, apartats 1 i 4, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així 

com la importància i les conseqüències previstes del dit tractament per a l’interessat. 

 

 

 

Informació a proporcionar quan les dades es recullen directament del interessat 

 

 Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per 

subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de 

les possibles conseqüències de no facilitar les dades. 

 

Informació a proporcionar quan les dades no s’obtenen directament del interessat 

 

 Les categories de dades de què es tracti. 

 La font de la que procedeixen les dades personals i, en el seu cas, si procedeixen de fonts d’accés 

públic. 

 

I quan les dades no han estat obtingudes directament del interessat, aquests drets d’informació no 

resulten exigibles: 

 

 quan l’interessat ja disposa de la informació. 

 quan la comunicació d'aquesta informació resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat, en 

particular per al tractament amb fins d'arxiu en interès públic, fins d'investigació científica o històrica 

o fins estadístics, a reserva de les condicions i garanties indicades en l'article 89, apartat 1, o en la 

mesura en què l'obligació esmentada a l'apartat 1 d'aquest article pugui impossibilitar o obstaculitzar 

greument l'assoliment dels objectius de tal tractament. En aquests casos, el responsable ha d'adoptar 

mesures adequades per protegir els drets, llibertats i interessos legítims de l'interessat, fins i tot fent 

pública la informació. 

 quan l'obtenció o la comunicació estigui expressament establerta pel Dret de la Unió o dels Estats 

membres que s'apliqui al responsable del tractament i que estableixi mesures adequades per protegir 

els interessos legítims de l'interessat. 

 quan les dades personals hagin de seguir tenint caràcter confidencial sobre la base d'una obligació 

de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats membres, inclosa una obligació de 

secret de naturalesa estatutària.  

 

Font: Reglament (UE) 2016/679 

 

 

4.4.3. Marc normatiu a considerar  

 

Finalment, en la taula següent es llista la relació de normes a tenir en compte respecte a la 

recollida de dades personals: 
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Resum del marc normatiu a considerar del Reglament (UE) 2016/679 

Considerant 6 
Sobre facilitar la lliure circulació de les dades personals garantint un elevat nivell de 
protecció. 

Considerant 39  Sobre tractaments de dades personals lícits i lleials. 

Article 5 Principis relatius al tractament. 

Article 6 Licitud del tractament. 

Article 7 Condicions pel consentiment. 

Article 9 Tractament de categories especials de dades personals. 

Article 10 Tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals. 

Article 11 Tractament que no requereix identificació. 

Article 12 
Transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets del 
interessat. 

Article 13 
Informació que haurà de facilitar-se quan les dades personals s’obtinguin del 
interessat. 

Article 14 
Informació que haurà de facilitar-se quan les dades personals no s’hagin obtingut del 
interessat. 

Font: Reglament (UE) 2016/679 

 

 
Altre normativa a considerar 

 Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i 

l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. 
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4.5. Pseudonimització i anonimització de les dades personals 

 

D’acord amb el Dictamen 05/201410, es pot extreure el concepte d’anonimització a partir del 

considerant 26 de la Directiva 95/46/CE, segons la qual, per anonimitzar qualssevol conjunt 

de dades és necessari eliminar d’elles els elements suficients per tal que no pugui identificar-

se l’individu, o el que és el mateix, s’han de tractar les dades de tal manera que no puguin 

utilitzar-se per identificar a una persona física mitjançant un conjunt de mitjans que puguin ser 

raonablement utilitzats per part del responsable del tractament o per tercers.  

 

La idea subjacent de la legislació és que el resultat de l’anonimització, entesa aquesta com 

una tècnica aplicada a les dades personals, ha de ser, d’acord amb l’estat actual de la 

tecnologia, tan permanent com l’esborrat, és a dir, irreversible, de tal manera que sigui 

impossible el tractament de les dades personals. 

 

Per altra banda, el mateix Dictamen, també conclou que les tècniques d’anonimització poden 

aportar garanties de privacitat i ser utilitzades per generar processos d’anonimització eficients, 

però només és així si la seva aplicació es dissenya adequadament, cosa que significa que cal 

definir amb claredat els requisits previs (el context), així com també els objectius del procés 

per obtenir l’anonimització, al mateix temps que es generen dades útils.  

 

En aquest sentit es destaca que la solució òptima serà específica per a cada cas i podrà 

comportar la combinació de diferents tècniques d’anonimització.  

 

Cal no oblidar que una bona solució d’anonimització que aconsegueixi una dissociació de 

dades personals efectiva i real, de tal manera que la informació anonimitzada no pugui ser 

associada a una persona identificada o identificable, farà possible que les dades deixin de 

considerar-se dades personals, es deixi d’aplicar la normativa de protecció de dades 

personals, i per tant, sigui possible el ulterior tractament, publicació i/o cessió de dades a 

tercers sense els requeriments fixats per normativa, com per exemple, la necessitat de 

consentiment de l’individu. 

 

Per altra banda, caldrà tenir en compte sempre que la realització d’un procés d’anonimització 

tindrà com a contrapartida una pèrdua d’informació respecte les dades originals, la qual serà 

més significativa com més gran sigui el grau d’anonimització que s’apliqui.  

 

D’acord amb això, el Responsable del Tractament haurà de validar en tot moment la 

suficiència de la utilitat de les dades resultants de l’anonimització, a l’hora d’aplicar les 

diferents tècniques d’anonimització, de tal manera que serà aquest aspecte el que 

determinarà la viabilitat final del procés d’anonimització, i per tant si les dades podran ser 

finalment anonimitzades o no. 

 

                                                
10 Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización. Grupo de Trabajo sobre protección de datos del 
articulo 29. 
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És important assenyalar també que, a diferència de l’anonimització, en la pseudonimització 

es dificulta la identificació del individu mitjançant la substitució d’un atribut del conjunt de dades 

per un altre (codi aleatori que no pugui ser desxifrat), però això no vol dir que es garanteixi 

que aquest conjunt de dades pseudonimitzades sigui anònim. Per tant, en el cas de dades 

únicament pseudonimitzades sempre es continuaran considerant dades de caràcter personal.  

 

En aquest capítol, s’indiquen els passos a seguir i els aspectes a tenir en compte per poder 

realitzar finalment una cessió, publicació o altre tractament d’analítica de dades, i en particular 

de Big Bata, amb dades de caràcter personal, i mitjançant l’aplicació de tècniques de 

pseudonimització i/o anonimització. 

 

 

4.5.1. El procés d’anonimització 

 

Una vegada confirmada la necessitat d'aplicació de mecanismes d'anonimització, 

l'organització haurà de seguir el següent procés per aconseguir la dissociació irreversible de 

les dades personals, d'acord amb les orientacions de la l'AGPD: 

 

Fases del procés d’anonimització 

 Fases Objectius Principals resultats 

1 
Definició de l'equip de treball 

i de les seves funcions 

 Garantir que cada tasca dins el 

procés d’anonimització o dissociació 

tingui associada un responsable. 

 Llista de persones amb els rols i 

funcions. 

2 
Avaluació dels riscos de 

reidentificació 

 Conèixer els riscos de reidentificació 

i el seu impacte. 

 Impacte quantificat dels riscos 

existents. 

 Llindar de riscos acceptable. 

3 
Definició d’objectius i finalitat 
de la informació analitzada 

 Determinar i ajustar el nivell de 

privacitat a implementar en el 

tractament segons la seva finalitat. 

 Descripció dels objectius i 

finalitat del tractament. 

4 
Confirmació de la viabilitat 

del procés 

 Conformitat per part d’experts en 

seguretat de la viabilitat tècnica de 

l’anonimització i dels llindars de 

riscos acceptables resultants. 

 Informe de conformitat del 

procés. 

5 
Preanonimització: definició 

de les variables 
d’identificació 

 Conèixer quines són les variables 

que poden portar a la reidentificació i 

que cal tenir en compte. 

 Conèixer les dificultats 

d’anonimització pels diferents tipus 

de variables existents (ex: veu, 

imatges, biomètrica, genètica …).  

 Relació de variables 

d’identificació directes. 

 Relació de variables indirectes 

(on el seu creuament podria 

permetre la identificació de la 

persona). 
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6 
Eliminació/reducció de 

variables 

 Reduir el risc de reidentificació. 

 Reduir al mínim necessari la 

quantitat de variables que permetin 

la identificació. 

 Eliminació o emmascarament de 

variables d’identificació. 

 

7 
Selecció de les tècniques 

d’anonimització 
 Minimitzar el risc de reidentificació. 

 Esquema amb les tècniques 

d’anonimització a utilitzar 

segons el tractament de dades 

previst. 

8 Segregació de la informació 

 Garantir la confidencialitat de la 

informació anonimitzada. 

 Garantir entorns de treball separats 

per cada tractament de dades. 

 Esquema amb els sistemes 

d’informació per treballar amb 

entorns separats per cada 

tractament. 

9 
Projecte pilot 

(amb dades no reals) 

 Garantir la viabilitat de les tècniques 

d’anonimització. 

 Garantir el diferencial de privacitat. 

  

Primeres conclusions sobre: 

 Robustesa de les tècniques 

d’anonimització. 

 Costos del procés 

d’anonimització. 

10 Anonimització  Minimitzar el risc de reidentificació. 

 Dissociació definitiva i 

irreversible de les dades 

personals. 

11 
Formació i informació al 

personal implicat 

 Garantir l’adequada realització de 

les tasques d’anonimització des del 

punt de vista tècnic i organitzatiu. 

 Personal implicat en el procés 

d’anonimització adequadament 

format i informat. 

12 Garanties 
 Preservació dels drets dels 

interessats. 

 Garanties jurídiques (acords de 

confidencialitat, auditories, 

clàusules a incloure en els 

contractes, etc.). 

13 

Auditoria del procés 
d’anonimització 

 i 
 Test de reidentificació 

 Comprovar que el risc de 

reidentificació compleix amb el nivell 

màxim acceptable especificat. 

 Informe d’auditoria amb la 

valoració dels riscos de 

reidentificació existents. 

 Propostes de millora del procés 

d’anonimització. 

 Verificació i seguiment de 

l’eficàcia de les mesures 

implantades. 

14 Documentació 

 Garantir la informació sobre la 

política i el procés d’anonimització 

aplicats. 

 Política d’ús i accés a les dades 

anonimitzades: obligacions del 

personal. 

 Aplicabilitat de les mesures 

d’anonimització. 

 Normes i procediments. 

 Informes i dictàmens de 

viabilitat, de seguretat, AIPD i 

auditoria i resultats del test de 

reidentificació. 

Font: Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales. 2016. AGPD. 
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Formats de dades a tenir en compte 

 

Per altra banda, és important assenyalar que en funció dels tipus de formats de dades 

existents serà necessari seleccionar aquelles tècniques d’anonimització i d’avaluació del risc 

específiques més adients en cada cas.  

 

Tot i que el present document de Bones Pràctiques es centra principalment en la tipologia de 

les microdades, al ser un dels formats més utilitzats i que compta amb més estudis i solucions 

d’anonimització al respecte, també s’inclou una breu descripció de l’anonimització associada 

a d’altres tipus de formats. En aquest sentit, es contemplen els següents tipus de formats: 

 

Dades estructurades: 

 

 Microdades o fitxers estructurats 

S'entén per microdades qualsevol fitxer amb n registres on cada registre conté m 

variables d’un individu. 

 

 Consultes en línia ( o Queryable Database) 

Base de dades en línia sobre la qual un usuari pot fer una consulta de caràcter 

estadístic (suma, mitja, etc.). 

 

 Dades tabulars de magnituds (Magnitude Tabular data) 

Taula que mostra sumes o valors agregats d’una variable quantitativa específica (ex: 

ingressos, facturació, etc.). 

 

 Dades tabulars de recomptes o percentuals (Frequency Tabular Data) 

Taula que conté recomptes o percentatges on el valor de cada cel·la representa el 

número dels enquestats per aquella cel·la. (ex: número d’individus casats). 

 

 

Dades no estructurades: 

 

 Text i documents 

S’inclou aquí qualsevol contingut en forma de text, incloent piulades, posts a xarxes 

socials i correus electrònics. 

 

 Imatges i vídeos 

Suports audiovisuals en format vídeo o àudio. 

 

 Xarxes socials 

Fa referència a la informació corresponent a la xarxa (o graf) de relacions socials d’un 

individu en una plataforma o xarxa social a Internet. Aquesta informació inclou els 

nodes, les connexions entre nodes i els seus atributs associats. 
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Diagrama de flux per a l'anonimització de les dades 

 

D'acord amb el procés d’anonimització especificat anteriorment, tota anonimització tindrà un 

caràcter iteratiu segons el següent flux de treball fins a garantir que no hi ha risc de 

reidentificació de les dades anonimitzades, i inclourà la realització i superació d'un Test de 

Reidentificació com a pas indispensable abans no realitzar qualsevol cessió, publicació o 

altre tractament d’analítica de dades, i en particular de Big Data, previst. 

 

 
Diagrama de flux d'anonimització per a la publicació de les dades. Font: Pròpia. 
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4.5.2. Preprocessat i pseudonimització. Descripció i tècniques 

 

Preprocessat de les dades 

Tal i com s’indica en la taula de fases del procés 

d’anonimització, i en especial davant de grans volums amb 

dades personals sobre el quals es vol fer un tractament Big 

Data que implica una publicació (o cessió de dades a un 

tercer), es recomana com a primer pas per reduir el risc de 

reidentificació, i de manera prèvia a tota anonimització, 

efectuar sempre un preprocessat de les dades. 

 

Aquest preprocessat consistirà en: filtrar i eliminar els 

diferents identificadors (tant directes com indirectes amb 

baixa ambigüitat (ex: nom, matrícula del cotxe, MAC address, 

etc.) existents, sempre que no hagin de ser necessaris per 

l’anàlisi. El criteri a seguir serà eliminar totes aquelles 

variables no necessàries per l’anàlisi posterior, amb l’objectiu 

final que el conjunt de dades resultant només contingui un 

sol identificador (ex: DNI) que és el que es pseudonimitzarà. 

 

Pseudonimització 

Una vegada s’hagi preprocessat el conjunt de dades 

s’aplicarà la pseudonimització sobre el identificador existent. 

 

Sempre que sigui possible i viable, l’organització eliminarà la 

relació entre el identificador original i el identificador 

pseudonimitzat. És a dir, eliminarà tot registre que vinculi els 

dos identificadors (ex: eliminant la clau privada utilitzada pel 

hash i eliminant el camp DNI).  

 

Tal i com s’ha avançat anteriorment, la pseudonimització11 consisteix en la substitució d’un 

atribut d’un conjunt de dades (normalment un atribut únic que funciona d’identificador directe, 

com el nom i els cognoms) per un altre atribut (codi aleatori que no pugui ser desxifrat) amb 

l’objectiu de que no pugui identificar-se l’individu. 

 

El codi resultat de la pseudonimització pot ser independent del valor inicial (per exemple un 

número aleatori generat pel responsable del tractament), o bé derivar-se dels valors originals 

d’un atribut o conjunt d’atributs, mitjançant l’aplicació de sistemes d’encriptació o xifrat com 

les aplicacions hash. 

 

                                                
11 Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización. Grupo de Trabajo sobre protección de datos del 
articulo 29. 
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És important tenir en compte que aquest procés NO aconsegueix evitar que segueixi existint 

una elevada probabilitat d’identificar a la persona física encara que sigui de manera indirecta. 

Per tant, l’ús exclusiu de la pseudonimització no garanteix que el conjunt de dades resultant 

sigui anònim. 

 

És a dir, la pseudonimització, sí és una mesura útil i imprescindible de seguretat que permet 

reduir la vinculabilitat d’un conjunt de dades amb la identitat de l’interessat, però no és una 

tècnica d’anonimització com a tal. 

 

Per tant, es considera que les dades pseudonimitzades continuaran sent dades de caràcter 

personal, i per tant, caldrà seguir el procés indicat en el diagrama abans de realitzar una 

cessió, publicació o altre tractament posterior amb dades de caràcter personal. 

 

 

Principals tècniques de pseudonimització a considerar 

 

Els mètodes més estesos de pseudonimització són l’encriptació i la tokenització. Per una 

banda, l’encriptació o xifrat amb clau secreta permet que el propietari de la clau reidentifiqui 

els individus posteriorment desencriptant la clau (ex: tornant a associar cada número de la 

Seguretat Social amb el nom de la persona), mentre que en la tokenització, la creació del 

identificador (token) consisteix en substituir dades sensibles (ex: els números del DNI) per 

valors d’escassa utilitat per un possible intrús. Ambdós mètodes es poden combinar. Les 

principals tècniques utilitzades de pseudonimització són:  

 

1. Tècniques de xifrat amb clau secreta. 

2. Tècniques de xifrat amb funció hash. 

3. Tècniques amb funció hash amb clau emmagatzemada. 

4. Tècniques de xifrat determinista o funció hash amb clau i amb esborrat de clau. 

5. Tècniques de xifrat basades en descomposició per tokens. 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.1 de l’annex 
del present document. 
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4.5.3. El Risc de reidentificació associat als processos d’anonimització de 
dades 

 

D’acord amb el Dictamen 05/201412 sobre tècniques 

d’anonimització, tot procés de dissociació de dades o 

anonimització porta sempre implícit un factor de risc que s’ha 

de tenir en compte a l’avaluar la validesa de les tècniques 

d’anonimització utilitzades, inclosos els possibles usos de les 

dades ‘anonimitzades’. És a dir, existeix sempre un risc 

residual inherent de reidentificació vinculat a qualsevol 

mesura tècnico-organitzativa que tingui per objectiu  l’obtenció 

de dades ‘anònimes’.   

 

En aquest sentit, cap tècnica d’anonimització podrà garantir 

en termes absoluts la impossibilitat de la reidentificació13, ja 

que existirà sempre un índex de probabilitat de reidentificació 

que caldrà intentar atenuar mitjançant la corresponent gestió 

de riscos. 

 

Per tant, cal tenir en compte que aquest risc de reidentificació 

està implícit i s'incrementa a mesura que transcorre el temps 

des del moment de l'anonimització de les dades, com a 

conseqüència de l'evolució i el increment dels identificadors 

indirectes disponibles al llarg del temps com, per exemple, la 

informació que el propi interessat hagi pogut o estigui aportant 

sobre si mateix en les xarxes socials, blogs, o en altres 

plataformes i serveis d’Internet. 

 

 

La importància del risc de re-identificació en l’analítica de dades, i en particular en el 

Big Data 

 

La importància d’aquest risc s’observa en el fet que donat que el procés de dissociació de les 

dades permet que les dades deixin de ser considerades de persones identificades (o el que 

és el mateix dades personals), i per tant deixi d’aplicar-se el Reglament (UE) 2016/679 de 

protecció de dades personals; en sentit contrari qualsevol procés de reidentificació implicarà 

l’aplicació novament del Reglament i amb ella les conseqüències jurídiques associades, amb 

tot l’impacte que això pot suposar per a l’organització que realitza el tractament en qüestió. 

 

                                                
12 Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización. Grupo de Trabajo sobre protección de datos del 
articulo 29. 
13 Robust De-anonymization for Large Sparse Datasets. Arvind Narayanan and Vitaly Shmatikov. The 
University of Texas at Austin. 
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Tipologies dels riscos de reidentificació existents 

 

Tenint en compte l’estat actual de la tècnica, i segons el Grup de treball de l’article 2914, la 

reidentificació la conformen tres riscos específics associats a l’aplicació de les diferents 

tècniques d’anonimització.  

 

1. Risc de singularització, que fa referència a la possibilitat d’extreure d’un conjunt de 

dades alguns registres  (o tots els registres) que identifiquin a les persones. 

 

2. Risc d’associació o de vinculabilitat, que és el risc associat a la capacitat de vincular 

com a mínim dos registres d’un únic interessat o d’un grup d’interessats, ja sigui en la 

mateixa base de dades o en dos bases de dades diferents. Per exemple si l’atacant 

pot determinar que dos registres estan assignats al mateix grup de persones, però no 

pot singularitzar a les persones d’aquest grup, llavors la tècnica serà resistent a la 

singularització però no a la vinculabilitat. 

 

3. Risc d’inferència que consisteix en la possibilitat de deduir amb una probabilitat 

significativa el valor d’un atribut o paràmetre d’un individu a partir dels valors d’un 

conjunt d’altres atributs. 

 

 

 

Utilització de les tècniques Statistical Disclosure Control (SDC) o tècniques de control 

de la confidencialitat estadística 

 

Les tècniques de control de la confidencialitat estadística15,16,17 són utilitzades generalment pel 

control de la difusió d’informació de tipus estadístic generalment proporcionada per un 

organisme i/o Administració Pública. Aquestes eines tenen per objectiu maximitzar el detall de 

la informació a difondre, evitant la difusió de dades estadístiques de caràcter confidencial, de 

tal manera que aquest organisme o Administració pugui mantenir i garantir la privacitat dels 

individus i de les empreses. 

 

Cal tenir present, que la difusió de dades estadístiques, i en especial el secret estadístic, està 

regulat a nivell de l’estat espanyol per mitjà de la Ley de la Función Estadística Pública, Ley 

12/1989, i en l’àmbit europeu pel Reglament (CE) 233/2009 del Parlament Europeu, el qual 

estableix la normativa relativa a la funció estadística. 

 

                                                
14 Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización. Grupo de Trabajo sobre protección de datos del 
articulo 29. 
15 Introduction to Statistical Disclosure Control (SDC). Data-analysis OG, 2016. 
16 Handbook on Statistical Disclosure Control. ESSNet SDC, 2010. 
17 Methods Series: Statistical Disclosure Control. Anco Hunderpool and Peter-Paul de Wolf. Statistics 
Netherlands, 2001. 
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Les tècniques de control de la confidencialitat estadística (SDC) es defineixen com el conjunt 

de mètodes de gestió de la informació que permeten reduir el risc de què una informació 

confidencial o sensible pugui ser relacionada de forma directa amb individus concrets en el 

moment en què un conjunt de dades es publica pel seu tractament posterior. 

 

D’acord amb això, el present document de Bones Pràctiques planteja la conveniència 

d’utilitzar aquest conjunt de tècniques per la gestió i el càlcul del risc de reidentificació associat 

a tot aquell conjunt de dades que podrien portar a la identificació d’un individu, i per tant 

comprometre la seva privacitat.  
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4.5.4. Càlcul del risc de reidentificació en microdades 

 

Cal tenir present que tot fitxer de microdades que contingui dades personals estarà constituït 

pels següents tipus de variables: 

 

 Identificadors directes: variables que de forma no ambigua identifiquen a l’individu. 

Ex: numero DNI, numero passaport, numero seguretat social, etc. 

 Identificadors indirectes, quasi identificadors o variables clau: variables que 

permeten identificar a un individu amb un cert grau d’ambigüitat. Ex: nom, adreça, 

gènere, edat, número de telèfon, IP, MAC, etc. 

 Variables confidencials: variables que contenen informació confidencial sensible 

sobre l’individu. Ex: salari, religió, afiliació política, condició de salut, etc. 

 Variables no confidencials: resta de variables. 

 

Per altra banda, i amb la utilització de les tècniques SDC, és convenient distingir també les 
variables segons si són contínues o categòriques: 

 

1. Variables contínues: una variable és considerada contínua si és numèrica i permet 

operacions aritmètiques amb el seu valor. Ex: ingressos, edat, etc. 

Des del punt de vista de la protecció d'aquest tipus de dades, les variables contínues 

tenen l'avantatge que permeten l’ús d’operacions aritmètiques, però per contra 

presenten el desavantatge de què qualsevol combinació dels valors numèrics del 

conjunt de dades original és molt probable que sigui únic, amb la qual cosa porta a una 

reidentificació directa si no es pren cap mesura de protecció. 

En aquest sentit, si la variable contínua no és especialment important (ex: l’altura en 

centímetres) una primera mesura de protecció és agrupar o generalitzar valors i 

transformar-la en variable categoria (ex: 170-175 cm, 175-180 cm, etc.). 

 

2. Variables categòriques: una variable és considerada categòrica quan adopta valors 

d’un conjunt finit de possibilitats i a més no té sentit aplicar-hi operacions aritmètiques. 

Tant les escales ordinals de valors, com per exemple els graus d’expertesa, o les 

escales nominals, com els colors del ulls, són variables categòriques. 

Pràcticament tots els indicadors indirectes (o quasi identificadors) en les microdades 

són variables categòriques nominals. 

Aquest tipus de variables presenten característiques inverses a les dades contínues, 

doncs la impossibilitat de realitzar operacions aritmètiques és un inconvenient, però en 

canvi el fet de tenir un conjunt de valors finits sí facilita la seva protecció. 

 

 

Quan es produeix la reidentificació en les microdades 

 

La reidentificació en un context de microdades significa una reidentificació positiva d’un 

registre realitzada per un intrús comparant un objectiu individual de la mostra de treball amb 
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una llista de registres d'un fitxer extern (que hi hagi disponible) i que conté els identificadors 

individuals tals com nom, adreça i altres variables identificadores.  

 

En el moment en què es confirma que el registre del fitxer publicat i el registre del fitxer extern 

pertanyen al mateix individu, la informació confidencial sobre l’individu queda al descobert 

gràcies als identificadors directes i indirectes del fitxer extern. 

 

 

Principals tècniques de càlcul del risc de reidentificació a considerar en les microdades 

 

L'aplicació de les diferents tècniques dependrà del tipus de variables que continguin les 

microdades segons es mostra en la següent taula: 

 

Càlcul del risc de reidentificació segons les la tipologia de les variables 

# Mètode Dades contínues Dades categòriques 

1 
Population frequencies and the 
Individual Rich Approach 

-  

2 
k-Anonymity, Diversitat l,  
proximitat t 

-  

3 Hierachical files and Household risk -  

4 SUDA -  

5 Distance-based record linkage  - 

6 Probabilistic record linkage  - 

7 

Global risk 

 Benchmark 

 Global Risk 

 Poisson model with log-linear 

modelling 

  

Font: Methods Series: Statistical Disclosure Control. Statistics Netherlands. 2011.  
 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.3 de l’annex 
del present document. 
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4.5.5. Mesura de la pèrdua d'informació per anonimització en microdades 

 

Compromís entre un nivell tolerable de risc de reidentificació i la utilitat de les dades 

tractades o anonimitzades 

 

Com s’ha comentat anteriorment, les tècniques de control de 

confidencialitat estadística (SDC) tenen per objectiu reduir el 

risc de reidentificació a un nivell tolerable intentant evitar al 

màxim la pèrdua d'informació durant aquest procés, de tal 

manera que es preservi la utilitat de les dades publicades pel 

seu anàlisi posterior. 

 

Per tant, per qualsevol conjunt de dades anonimitzades es 

calcularà l'índex de pèrdua d'informació que indicarà la utilitat 

de les mateixes. En aquest sentit, si no és possible reduir el 

risc de reidentificació a un nivell acceptable mantenint un 

mínim acceptable de la utilitat de les dades resultants, no serà 

possible la publicació de les mateixes pel seu tractament 

posterior. 

 

Per tant, i d'acord amb la premisa anterior, per tal de garantir 

la qualitat del tractament posterior caldrà gestionar en tot 

moment el compromís entre grau d’anonimització i la pèrdua 

d’informació resultant, controlant que tot conjunt de dades 

anonimitzat tingui sempre 'quasi' la mateixa estructura que el 

conjunt de dades originals, de manera que sigui possible un 

tractament i un anàlisis posterior amb una precisió (utilitat) 

suficient, segons els requeriments tècnics definits. 

 

 

 

Principals tècniques pel càlcul de l’Indicador de Pèrdua d'informació a considerar 

 

Per estimar la precisió que tindrà l'anàlisi posterior es planteja l'ús de tres mètodes que es 

basen en el càlcul de distàncies per variables contínues, i on aquesta precisió es calcula tant 

per les dades originals com per les dades anonimitzades per posteriorment comparar-les entre 

elles: 

1. IL1s 

2. Eig 

3. lm 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.5 de l’annex 
del present document. 
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4.5.6. Tècniques d’anonimització 

 

4.5.6.1. Anonimització per a les microdades 

 

Tenint en compte un conjunt de microdades original, l’objectiu 

de l’aplicació de les tècniques d’anonimització serà generar 

un nou conjunt de microdades protegit de tal manera que: 

 

 El risc de reidentificació sigui baix (el risc de que l’usuari o 

possible intrús pugui utilitzar aquest conjunt de dades 

protegit per determinar les variables confidencials d’un 

individu específic del conjunt original). 

 

 Que l’usuari pugui analitzar el conjunt de microdades 

protegit amb els mateixos resultats o similars, o amb la 

utilitat suficient, que si ho fes amb el conjunt de microdades 

original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificació dels mètodes d'anonimització segons el principi d’operació 

 

La classificació dels mètodes de protecció per microdades es realitza en funció del tipus 

d'operació que realitzen, és a dir, si la protecció es basa en una modificació de les dades 

originals, o bé, si aquesta protecció es basa en una generació de noves dades sintètiques. 

 

a) Tècniques d'anonimització basades en l'emmascarament 

L'anonimització mitjançant tècniques d’emmascarament de les dades originals genera 

una versió modificada de les dades del conjunt de microdades original. Aquest grup 

de tècniques es poden subdividir a la vegada segons si el procés és una modificació, 

o bé, si és una eliminació de dades del conjunt de dades originals.  

 

o Emmascarament amb pertorbació. 
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Conjunt de tècniques mitjançant les quals el conjunt de microdades original és 

distorsionat abans de la seva publicació. I on el mètode de pertorbació utilitzat 

hauria de ser aquell que assegurés que els paràmetres estadístics dels conjunts 

de microdades pertorbat i original no diferissin. 

  

La majoria dels mètodes de pertorbació són casos especials d'una tècnica 

d'emmascarament per matriu (ex: noise addition, rank swapping, 

microaggregation i post-randomization). 

 

Concretament, si el conjunt de microdades originals és X, llavors el conjunt de 

dades emmascarat Z és calculat segons la següent equació: Z = AXB+C, 

a on A és una màscara de transformació dels registres, B és la màscara de 

transformació de les variables i C és una màscara desplaçadora o soroll. 

 

o Emmascarament sense pertorbació. 

En aquest cas, el conjunt de tècniques no altera les dades del fitxer, sinó que el 

seu procés es basa en una eliminació o reducció de detall parcial del conjunt de 

microdades original. 

 

Mentre que alguns dels mètodes són aplicables tant per dades contínues com 

per dades categòriques (Global recoding, Top and bottom coding), la resta 

només ho són per dades contínues. 

 

Per altra banda, el conjunt de les tècniques d'emmascarament també es classifiquen 

a la vegada segons si les variables a anonimitzar són variables contínues o bé són 

variables categòriques. Aquesta classificació ve motivada per què, donades les 

característiques diferents de les dues tipologies de variables, hi haurà tècniques que 

només seran efectives per les variables contínues però no per les variables 

categòriques, i viceversa. 

o Emmascarament per variables contínues. 

o Emmascarament per variables categòriques. 

 

 

b) Tècniques de generació de dades sintètiques 

A diferència de les tècniques d'emmascarament, en aquest cas l'anonimització es 

realitza mitjançant tècniques de generació de dades aleatòries que preserven algunes 

de les propietats estadístiques i relacions internes entre variables del conjunt de 

microdades originals. 

 

 

D’acord amb la classificació anterior, s’identifiquen tot seguit les següents tècniques 
d’anonimització en cada categoria: 

 

Relació de les tècniques d'emmascarament amb pertorbació 
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# Mètode Dades contínues Dades categòriques 

1 Noise addition  - 

2 Microaggregation   

3 
Data swapping and 
Rank swapping 

  

4 Rounding  - 

5 Resampling  - 

6 PRAM -  

7 MASSC -  

Font: Methods Series: Statistical Disclosure Control. Statistics Netherlands. 2011.  
 

 

Relació de les tècniques d'emmascarament sense pertorbació 

 

# Mètode Dades contínues Dades categòriques 

1 Sampling -  

2 Global recoding   

3 Top and bottom coding   

4 Local Supression -  

Font: Methods Series: Statistical Disclosure Control. Statistics Netherlands. 2011.  
 

 

Relació de les tècniques basades en la generació de dades sintètiques 

 

1. Data distorsion by probability distribution 

2. Synthetic data by multiple imputation 

3. Synthetic data by bootstrap 

4. Synthetic data by Latin Hypercube Sampling 

5. Partially synthetic data by Cholesky decomposition 

6. Muralidhar-Sarathy hybrid generator 

7. Microaggregation-based hybrid data 

 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.6 de l’annex 
del present document. 
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4.5.6.2. Anonimització per a consultes en línia (queryable database) 

 
Quan es produeix la reidentificació 

 

La possible reidentificació sorgeix mitjançant la combinació dels resultats de diferents 

consultes a una base de dades en línia, és a dir, l’agregació de la informació de les respostes 

a un conjunt de consultes successives pot arribar a permetre la identificació d’un individu o 

grup d’individus concret.  

 

Mitjançant el disseny d’una bateria de preguntes a una base de dades, un intrús, podria 

aconseguir una reducció progressiva de l’extensió de les respostes obtingudes fins a 

identificar un caràcter o un atribut concret d’un individu o grup d’individus de forma 

determinista o amb una elevada probabilitat. 

 
En general hi ha tres estratègies per la protecció de les dades personals en el cas de consultes 

en línia: 

 Pertorbació de les dades: sempre que l’usuari no requereixi de respostes correctes 

(determinísticament). 

 Restricció de consultes: en el cas que l’usuari requereixi de respostes correctes i 

exactes. 

 Camuflatge: si es requereix de respostes correctes però no exactes. 

 

 

Principal tècnica de protecció 

 Differencial Privacy18,19,20,21,22. 

La privacitat diferencial és la principal tècnica utilitzada quan es tracten dades personals 

a través de consultes en línia, tot i que també hi ha versions que es poden aplicar als 

conjunts de microdades i/o a sistemes que permeten consultes il·limitades. 

 

La tècnica suposa un canvi de paradigma respectes les tècniques basades en SDC, donat 

que en comptes de compartir o publicar totes les dades en brut anonimitzades, la protecció 

en aquest cas, es basa en la gestió de les respostes a les consultes en línia, de tal manera 

que el mecanisme d’anonimització queda ubicat entre la base de dades i les respostes a 

les consultes de l’usuari (generalment gestionat en forma d’API’s), amb l’objectiu de 

proporcionar el resultat anonimitzat a una consulta específica. 

 

La bibliografia associada a aquesta tècnica queda recollida en l’apartat 5.7 de l’annex del 
present document.  

                                                
18 Privacy by design in big data. An Overview enhancing tecnologies in the era of big data analytics, 
ENISA, 2015. 
19 The Algoritmic Foundations of Differential Privacy. NOW (the essence of knowledge), 2014. 
20 Differential Privacy. Cynthia Dwork. Microsoft Reserach. 
21 Database Privacy. Overview. Cynthia Dwork. Microsoft Reserach. www.microsoft.com/en-
us/research/project/database-privacy  
22 How Much Is Enough? Choosing _ for Differential Privacy. Jaewoo Lee and Chris Clifton. 

http://www.microsoft.com/en-us/research/project/database-privacy
http://www.microsoft.com/en-us/research/project/database-privacy
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4.5.6.3. Anonimització per a taules de magnituds (magnitude tabular data) 

 
 
Quan es produeix la reidentificació 

 

La reidentificació en el cas de dades tabulades de magnituds es produeix especialment en 

taules que fan referència a grups petits (o únics) d’enquestats. En aquest cas, el valor de la 

cel·la podrà implicar un risc de reidentificador clar, i per tant comprometre la privacitat del 

individu o individus corresponents.  

 

Per tant, aquelles variables que contenen agrupacions petites o úniques d’enquestats entre 

els seus valors es consideren variables més sensibles a una potencial reidentificació.  

 
 
Càlcul del risc de reidentificació amb les sensitivity rules2324 

 
D’acord amb això, les Agències d’estadística institucionals han desenvolupat un conjunt de 

regles de seguretat (safety rules o sensitivity rules) que permeten mesurar el risc de 

reidentificació en aquesta tipologia de taules, identificant l’existència de les cel·les sensibles 

o no segures.   

 

 

Les sensitivity rules més comunes són les següents: 

 

1. Minimum frequency rules 

2. (n, k) dominance rule 

3. p% rule 

 
 
Relació de les principals tècniques de protecció 

 

1. Table restructuring 

2. Cell suppression 

3. Aditive rounding 

 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queden recollides en els apartats 5.4 

(sensitivity rules) i 5.8 (tècniques de protecció) de l’annex del present document. 

  

                                                
23 Handbook on Statistical Disclosure Control. ESSNet SDC, 2010. 
24 Methods Series: Statistical disclosure control. Anco Hunderpool and Peter-Paul de Wolf. Statistics 
Netherlands, 2001. 
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4.5.6.4. Anonimització per a taules percentuals (frequency tabular data) 

 
 

Quan es produeix la reidentificació 

 

La reidentificació en el cas de dades tabulades de recomptes o percentuals es correspon a la 

identificació d’un mateix, d’un altre individu, o d’un grup concret dins la taula. La identificació 

es sol produir buscant les cel·les amb valors de 1 o propers a ell, o bé amb valors prou petits 

que combinats amb informació addicional sigui possible acabar deduint l’individu o individus 

concrets. 

 

Tipologies de reidentificació Descripció 

Identificació Identificació d’un individu en una taula. 

Reidentificació d’atribut 
Obtenció d’informació desconeguda en relació a un individu o grup 
d’individus. 

Reidentificació per diferència 
Descobriment de nova informació mitjançant la comparació entre diferents 
taules. 

Percepció de reidentificació 
Sentiment i percepció del públic sobre el risc de reidentificació en base al 
què ha vist en les taules publicades anteriorment.  

Font: Methods Series: Statistical Disclosure Control. Statistics Netherlands. 2011.  
 

 
 
Relació de les principals tècniques d’anonimització25 

  

1. Table restructuring 

2. Temporary standardization 

3. Suppression 

4. Additive rounding 

 
 
La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.9 de l’annex 
del present document. 

  

                                                
25 Methods Series: Statistical disclosure control. Anco Hunderpool and Peter-Paul de Wolf. Statistics 
Netherlands, 2001 
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4.5.6.5. Anonimització per a dades no estructurades 

 
 

Text i documents 

 
En el cas de dades no estructurades en format text, actualment l’estratègia d’anonimització 

passa per transformar el text no estructurat en objectes (ex: xml), és a dir, dotar el text d’una 

estructura per posteriorment aplicar les mateixes tècniques convencionals utilitzades amb les 

microdades o fitxers estructurats. 

 

En qualsevol cas, sempre hi haurà la possibilitat d’utilitzar tècniques de text mining sobre el 

text per tal d’identificar les dades considerades anònimes (ex: noms, DNI’s, etc.). Aquestes 

tècniques són utilitzades especialment per les agències dedicades a la protecció d’historials 

mèdics26.  

 
 

Relació de les principals tècniques d’anonimització 

Les tècniques existents estan agrupades en les següents categories27: 

 

 Generalization 

o Full Subtree Generalization (FSG) 

o Multi-dimensional Generalization (MDG) 

 Suppression 

o Total Suppression (TS) 

 Bucketization 

 Clustering 

o SSC 

 Perturbation / Masking 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.10.1 de 

l’annex del present document. 

 
 
Imatges i vídeos 

 
En aquest cas, l’estratègia de protecció persegueix l’eliminació de la informació de de la 

persona en el suport audiovisual, on típicament aquesta eliminació es realitza modificant o 

substituint la regió d’interès (ROI) en la imatge o vídeo (ex: per píxels negres).  

 

Ara bé, aquesta eliminació però, no ha d’anar en detriment de la intel·ligibilitat del contingut. 

Les tècniques existents persegueixen garantir la privacitat de l’individu però mantenint tant 

com sigui possible la informació de l’acció i del context existent. 

                                                
26 HIPAA (https://www.hhs.gov/hipaa). 
27 Privacy Preserving Disclosing of Unstructured Data. Junqiang Liu. Zhejiang Gongshang University. 
China, 2012. 
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Per tant, de la mateixa manera que en la resta de formats, com per exemple les microdades, 

l’anonimització sempre suposa un compromís entre privacitat i utilitat de la informació 

resultant, on una major garantia de la privacitat sempre implicarà menys utilitat de la informació 

anonimitzada.  

 

L’estratègia de protecció es completa amb l’eliminació del conjunt de metadades associades 

als fitxers (ex: data, hora, geolocalització, etc.). 

 

 

Relació de les principals tècniques d’anonimització 

 
Les tècniques existents estan agrupades en dues grans categories en funció de l’àmbit on 

s’aplica la protecció28: 

 

 Transform-domain 

Tècniques que actuen a nivell de còdec, protegint les regions d’interès (ROI) 

utilitzant les prestacions d’escalabilitat del còdec utilitzat. Mitjançant aquestes 

tècniques és possible encriptar i desencriptar el vídeo de la ROI per mitjà de claus 

(que si s’escau es transmetrien per canals segurs) 

o AC pseudo-random coefficients flipping 

o AC sub-bands pseudo-random coefficients flipping 

o Codestream coefficient flipping 

o Coefficient permutation 

o Subband-adaptive scrambling 

 

 Pixel-level 

Tècniques que treballen a nivell de píxel, les quals gestionen el croma i les 

intensitats dels píxels per amagar i protegir la informació d’identificació de les 

persones detectades. 

o Pixelization 

o Masking 

o K-same 

o K-same-select 

o K-same-M 

o Píxel relocation 

o Chaos crytography 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.10.2 de 

l’annex del present document. 

 
 

 

                                                
28 Anonymization and De-identification of Personal Surveillance Visual Information: A Review. Cesar 
Pantoja, Virginia Fernandez, Ebroul Izquierdo. University of London. 
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Xarxes socials 

 
Cal tenir en compte que tota xarxa social compta amb nodes (individus o entitats), connexions 

entre nodes (relacions) i la informació (o atributs) associada a aquests nodes (com són les 

dades de perfil) i a aquestes connexions (el tipus de relació).  

 

 

Quan es produeix la reidentificació 

 

Donada la quantitat d’informació sensible existent tant en els nodes però també en les 

connexions, la identificació d’un individu continua essent possible malgrat la informació dels 

nodes estigui anonimitzada. Això és així perquè un intrús podria utilitzar la informació 

associada a les connexions (com els patrons de missatges) per identificar de manera indirecta 

a un individu29.  

 

És a dir, la reidentificació d’un individu en les xarxes socials es produeix quan és possible 

enllaçar i relacionar les dades sense identificadors explícits (com el nom, l’adreça, etc.) amb 

precisament els identificadors explícits per mitjà d’atributs comuns. 

 

Els riscos d’identificació en les xarxes socials queden agrupats en tres categories:  

 reidentificació de la identitat: quan s’identifica la identitat d’un individu associat a un 

node. 

 reidentificació de l’enllaç: quan s’identifica la relació sensible entre dos individus. 

 reidentificació de l’atribut: quan s’identifica la informació associada a un node 

(individu). 

 

D’acord amb això, l‘anonimització de la informació dels nodes, tot i necessària no és suficient 

per garantir la privacitat dels individus. Amb la qual cosa, l’estratègia de protecció en el cas 

de les xarxes socials caldrà que tingui en compte tant l’anonimització dels nodes com la 

privacitat de les connexions (o edges). 

 

 

Pèrdua de la informació i utilitat en les xarxes socials anonimitzades 

 

Des del punt de vista de l’analítica de dades, i en particular en el Big Data, hi ha tres grans 

utilitats que s’intenten preservar en tot procés d’anonimització de les dades personals d’una 

Xarxa Social30.  

 

 Les propietats topològiques del graf que fa referència a l’estructura i característiques 

de la xarxa social.  

                                                
29 De-anonymizing Social Networks. Avind Narayanan and Vitaly Shmatikov. University of Texas at 
Austin, 2009. 
30 A survey of algorithms for privacy-preservation of graphs and social networks. Xintao Wu. University 
of North Carolina at Charlotte. 
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 Les propietats espectrals del graf: conjunt d’autovalors de la matriu d’adjacència o 

de connexió del graf, o d’altres matrius derivades. L’espectre del graf permet 

parametritzar les propietats de la xarxa social. 

 Les consultes de xarxa agregades: una consulta agregada permet calcular l’agregat 

d’alguns camins o subgrafs en funció d’algunes condicions (ex: distancia mitja d’un 

node (metge) a un altre (professor) de la xarxa. 

 

Davant de qualsevol procés d’anonimització serà important avaluar la pèrdua d’informació 

resultant degut especialment als canvis aplicats tant a l’estructura del graf de la xarxa social, 

com als atributs dels seus nodes. 

 
 
Relació de les principals tècniques d’anonimització 

 
Es mètodes d’anonimització en xarxes socials s’agrupen en les següents categories31: 

  

 K-anonymity privacy preservation via edge modification. 

Aquest mètode modifica l’estructura del graf a través d’una seqüència 

d’eliminacions i addicions de connexions de tal manera que cada node del graf 

resultant sigui indistingible d’almenys K-1 nodes a nivell de certs tipus de patrons 

estructurals. Tècniques existents: 

o K-Degree Generalization 

o K-Neighborhood Anonymity 

o K-Automorphism Anonymity 

 

 Privacy preservation via Randomization. 

El mètode modifica l’estructura del graf de manera aleatòria afegint/eliminant 

connexions o intercanviant les connexions. Tècniques existents: 

o Rand Add/Del 

o Rand Switch 

o Spectrum preserving randomization - Spctr Add/Del 

o Spectrum preserving randomization - Spctr Switch 

o Markov Chain based Feature Preserving Randomization 

 

 Clustering-based generalization. 

En aquest mètode es clusteritzen i s’agrupen els nodes i les connexions en super-

nodes i super-connexions. De manera que els detalls de la informació dels individus 

queda amagada. 

 

 Anonymizing Rich Graphs 

Donat que les consultes sobre una xarxa social no són simplement sobre les 

propietats de les seves entitats, o sobre els patrons de l’estructura d’enllaços del 

graf, sinó que preferiblement són sobre les seves combinacions entre elles, aquest 

                                                
31 31 A survey of algorithms for privacy-preservation of graphs and social networks. Xintao Wu. University 
of North Carolina at Charlotte. 
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mètode té per objectiu emmascarar les associacions entre les entitats i les seves 

interaccions. Tècniques existents: 

o Link protection 

o Anonymizing Bipartite Graph 

o Anonymizing Rich Interaction Graph 

o Anonymizing Edge-Weighted Graph 

 

 

La bibliografia associada a les tècniques anteriors queda recollida en l’apartat 5.10.3 de 

l’annex del present document. 

 

 

4.5.7. Definició de l’estratègia d’anonimització 

 
A continuació es recullen les principals recomanacions a l’hora de definir una estratègia 

d’anonimització: 

 
 

Recomanacions sobre l’estratègia d’anonimització  

 

 El responsable del tractament no ha d’oblidar que l’anonimització té per objectiu la protecció de la 

privacitat de les persones quan es publica un conjunt de dades o quan es permet  que es consulti algun 

tipus d’informació continguda en aquest conjunt. 

 Degut a que existeixen limitacions inherents a algunes tècniques d’anonimització, els responsables del 

tractament de dades hauran de ponderar seriosament aquestes limitacions abans d’escollir una tècnica 

o una altra. 

 Degut a que no es pot garantir l’anonimització el 100% efectiva, és a dir: 

o No fer possible la singularització d’una persona 

o No fer possible la vinculabilitat entre registres d’una mateixa persona 

o I no permetre inferir informació sobre una persona 

 
, i donat que cadascuna de les tècniques presenta en més o menys mesura algun d’aquests riscos, 

és imprescindible que es dissenyi curosament l’aplicació d’una determinada tècnica d’acord amb la 

situació concreta que es tracti, o bé s’implementi una combinació d’aquestes tècniques, a la fi d’obtenir 

els resultats més sòlids possibles. 

 La solució òptima hauria d’adoptar-se cas per cas, de manera que sigui una solució integral que 

compleixi els tres criteris de singularització, vinculabilitat i inferència. 

 Sempre que una possible solució no compleixi amb algun dels criteris, s’haurà d’avaluar exhaustivament 

els riscos d’identificació. 

 Si la legislació vigent exigeix una valoració o autorització del procés d’anonimització per part de les 

autoritats, la mencionada avaluació s’haurà d’entregar a aquestes autoritats. 

 

Font: Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización. Grupo de Trabajo sobre protección de datos del 
articulo 29. 
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4.5.8. Bones pràctiques per l’anonimització 

 
 

Regles generals  

 

 Gestió activa de les dades publicades. És a dir, no oblidar-se d’elles una vegada publicades.  

 Donat el risc residual de identificació, els Responsables del Tractament de Dades haurien de: 

o Identificar nous riscos i avaluar regularment els riscos residuals. 

o Valorar si els controls per la identificació de riscos són eficaços i modificar-los en cas que sigui 

necessari. 

o Supervisar i controlar els riscos. 

 S’hauria de considerar també el potencial de identificació de la part no anonimitzada d’un conjunt de 

dades (si existeix), especialment quan es combina amb la part anonimitzada, a més a més d’altres 

correlacions eventuals entre atributs. 

 

 

Elements contextuals  

 

 Els objectius que s’han d’aconseguir mitjançant el conjunt de dades anonimitzades han de fixar-se amb 

claredat, donat que tenen un paper clau al determinar el risc de reidentificació. 

 Això també va associat a la valoració de la totalitat dels elements contextuals rellevants. Per exemple: 

la naturalesa de les dades originals, els mecanismes de control que s’hagin implementat (incloses les 

mesures de seguretat encaminades a restringir l’accés a les bases de dades), la mida de la mostra 

(característiques quantitatives), la disponibilitat dels recursos d’informació públics (en els que es basen 

els destinataris) o l’entrega prevista de les dades a tercers (limitada o il·limitada: p.ex: a Internet, etc.) 

 No s’ha d’oblidar la possibilitat d’aparició d’atacants. En aquest sentit, s’ha de valorar l’atractivitat que 

poden tenir les dades per determinats atacants. Per tant, la sensibilitat de la informació i la naturalesa 

de les dades tornen a ser factors claus. 

 

 

Elements tècnics  

 

 Els responsables dels tractament han de revelar la tècnica o el conjunt de tècniques d’anonimització 

que hagin utilitzat, sobretot si tenen intenció de publicar el conjunt de dades anonimitzat. 

 S’han d’eliminar del conjunt de dades, els atributs obvis (rars) i els quasi-identificadors. 

 Si s’aplica l’addició de soroll (en l’aleatorització), el nivell de soroll afegit als registres ha de calcular-se 

com una funció de: 

o el valor d’un atribut (és a dir, no s’ha d’afegir soroll fora d’escala). 

o de l’efecte que tenen en els interessats els atributs que s’han de protegir. 

o del grau de dispersió de les dades. 

 Si s’utilitza la privacitat diferencial (en l’aleatorització), s’ha de realitzar un seguiment de les consultes 

a fi de detectar agressions a la privacitat per acumulació de consultes.  

 Si s’utilitzen tècniques de generalització, és fonamental que el responsable del tractament no faci ús 

d’un únic criteri de generalització, encara que sigui pel mateix atribut. 

En aquest sentit, s’han de seleccionar diferents granularitats per la localització o diferents intervals de 

temps. La selecció dels criteris aplicables s’ha de realitzar segons la distribució dels valors dels atributs 

en la població original. 

És important tenir en compte que no totes les distribucions permeten l’aplicació de la tècnica de 

generalització. O el que és el mateix, la tècnica de generalització no és una tècnica universal. D’acord 

amb això, caldrà garantir sempre la variabilitat en les classes d’equivalència.  

El criteri a seguir serà triar un llindar concret en funció dels elements contextuals anteriors (mida de la 

mostra ,etc.), i en el cas que no s’arribi a aquest llindar, s’haurà de descartar la mostra concreta, o bé 

aplicar un criteri de generalització diferent. 

 

Font: Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización. Grupo de Trabajo sobre protección de datos del 
articulo 29. 
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4.5.9. Test de reidentificació 

 
Una vegada realitzada l'aplicació de les tècniques 

d'anonimització, es realitzarà un test de reidentificació a partir 

de les dades anonimitzades. Només si es supera aquest test 

es donarà peu a la possible publicació definitiva del conjunt 

de dades sobre el qual s'aplicaran les tècniques d’analítica de 

dades. 

 

L'objectiu del test és comprovar si és factible la reidentificació 

d'individus amb un temps i un esforç raonable, ja sigui a partir 

únicament del conjunt o conjunts de dades anonimitzades, o 

bé, conjuntament amb altres dades disponibles públicament, 

per tal de detectar possibles vulnerabilitats existents. 

 

El test hauria de realitzar-se amb els següents criteris i 

premisses: 

 

 El test tindrà per objectiu la identificació particular 

d'individus concrets i un o varis atributs privats 

corresponents a aquests individus identificats. 

 El test podrà utilitzar qualsevol mètode i tècnica que 

pugui ser utilitzada de forma raonablement probable per 

un possible intrús. 

 El test podrà utilitzar qualsevol font de dades legal que 

pugi ser utilitzada de forma raonablement probable per 

un possible intrús. 

 

 

Per portar a terme el test es recomana la participació d'una tercera organització o entitat 

especialitzada en aquest tipus de tests. 

 

El pla de test haurà d'incloure les següents actuacions: 

 

1. Recopilació del conjunt o conjunts de dades personals anonimitzades publicades fins 

l'actualitat, així com les pendents de publicar per part de l'organització. 

 

2. Identificació de quines altres dades (siguin personals o no) hi ha disponibles 

internament i externament a l'organització (ex: Internet) i que podrien ser enllaçades 

amb les dades anonimitzades per conduir a una possible reidentificació d'individus en 

particular.  

 

En aquest sentit, per la realització del test caldrà tenir en compte com a mínim també 

les següents fonts de dades: 
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 conjunt de dades obertes procedents de les diferents administracions públiques 

existents al territori. 

 conjunt de dades accessibles procedents de les xarxes socials i d'altres 

plataformes existents a Internet. 

 

 

Resultat del test de reidentificació 

 

Com a resultat final, el test haurà d’indicar el % de registres o individus concrets que s’han 

pogut reidentificar del conjunt de dades anonimitzades. 
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4.5.10. Cessió, publicació o altre tractament de dades posterior 

 

 

Davant la realització de la cessió, publicació o altre tractament 

d’analítica de dades posterior s’haurà de tenir en compte si 

les dades en qüestió són considerades de caràcter personal 

o no.  

 

A continuació el present document de Bones Pràctiques 

proposa els següents criteris en funció de si aplica o no la 

normativa de protecció de dades de caràcter personal: 

 

a) Sense la necessitat d’aplicació de la normativa de 

protecció de dades de caràcter personal 

 

Tenint en compte la complexitat existent degut a la gran 

diversitat de casuístiques i escenaris possibles, que venen 

donats (1) per la gran quantitat de fonts i tipus de dades que 

es poden arribar a recollir, (2) per les diferents tècniques de 

pseudonimització i anonimització existents i amb prestacions 

diverses; (3) per la diversitat d’actors involucrats; (4) pels 

diferents usos o fins legítims possibles, i (5) pel caràcter 

dinàmic i canviant en el temps de tots aquests factors; com a 

bona pràctica es considera que només una vegada superat el 

Test de reidentificació, i només si es considera finalment que 

el risc de reidentificació és molt baix, es podrà considerar que 

les dades estan anonimitzades; i per tant, aquestes deixaran 

de considerar-se dades de caràcter personal. 

 

 

O el que és el mateix, la superació del Test de reidentificació és una condició necessària però 

no suficient per considerar que les dades són anònimes. I que en realitat, la decisió final 

dependrà d’un compendi de factors entre els quals hi haurà també l’avaluació de la criticitat i 

la sensibilitat de les dades personals i el grau del impacte d’una possible reidentificació (AIPD), 

a l’hora de determinar que el risc de reidentificació és molt baix. 

 

D’aquesta manera, si finalment es considera que les dades no són de caràcter personal, 

qualsevol compartició, cessió, publicació o altre tractament d’analítica de dades posterior ja 

no estarà subjecte a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i en 

conseqüència ja no es requerirà consentiment. 
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b) Amb la necessitat d’aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter 

personal 

 

Per altra banda, en el cas que les dades no es considerin anonimitzades, degut a que encara 

hi ha present un risc de reidentificació suficientment significatiu, i per tant, aquestes es 

continuïn considerant dades de caràcter personal, l’organització podrà compartir, cedir, 

publicar o realitzar qualsevol altre tractament d’analítica de dades en els següents supòsits: 

 

1. Previ consentiment del interessat o interessats. 

2. Per què existeix una norma amb rang de Llei que així ho reguli (ex: Llei de 

Transparència) 

3. Sense consentiment, però només quan el Responsable del tractament consideri que 

les mesures de xifrat o pseudonimització aplicades permetin oferir les garanties de 

no reidentificació suficients de tal manera que es pugui considerar que la nova fi del 

tractament (ex: cessió, publicació o altre tractament d’analítica de dades posterior) 

sigui compatible amb la fi principal per la qual es varen recollir les dades personals, 

d’acord amb l’article 6.4 i lletra e del Reglament32.  

 

Un possible exemple d’aplicació d’aquest darrer supòsit seria el relacionat amb els 

tractaments de les dades en les Smart Cities, doncs perfectament es podrien fer tractaments 

ulteriors, que podrien permetre la cessió de dades pseudonimitzades a tercers, sempre que 

la nova finalitat fos compatible amb la principal; com podria ser el cas del tractament per a 

determinar els patrons de consum per franges d’edat, el qual seria compatible amb la finalitat 

principal de millora dels serveis als ciutadans o de realització de polítiques públiques.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
32 Reglament (UE) 2016/679. 
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4.6. Procediments i condicions per a l’exercici dels drets dels interessats 

 

 

Sempre que les dades siguin considerades de caràcter personal (és a dir, no estiguin 

dissociades), el responsable del tractament de les dades haurà de facilitar al interessat 

l’exercici dels seus drets sobre les dades, tal i com indica la normativa.  

 
Drets dels interessats recollits per la normativa 

 

 Dret d’accés. 

 Dret de rectificació. 

 Dret de supressió (o “dret a l’oblit”). 

 Dret a la limitació del tractament. 

 Dret a la portabilitat de les dades. 

 Dret d’oposició. 

Font: Reglament (UE) 2016/679 

 

 

 

Procediment per a l’exercici dels drets del interessat 

 

En aquest sentit el Reglament fixa que el responsable del tractament haurà de facilitar al 

interessat la informació relativa a les seves actuacions sobre la base d’una sol·licitud i en el 

termini d’un mes a partir de la recepció d’aquesta sol·licitud. 

 

Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos addicionals en el cas que sigui necessari, tenint 

en compte la complexitat i el número de sol·licituds. El responsable informarà al interessat de 

qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, 

indicant els motius concrets de la dilació. 

 

Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per 

mitjans electrònics sempre que sigui possible, a menys que el interessat sol·liciti que es faciliti 

per un altre mode. 

 

A continuació es recullen un conjunt de bones pràctiques que es sustenten en les obligacions 

indicades en el Reglament (UE) 2016/679. 

 

 
Bones pràctiques per a l’exercici dels drets dels interessats 

 

 Es concedirà a l’usuari un mitjà senzill i gratuït per a l'exercici dels seus drets, no podent-se utilitzar 

mitjans que suposin un ingrés addicional per al responsable del fitxer ni una despesa addicional al 

interessat. 
 Proporcionar i oferir als usuaris l’ús d’espais virtuals per les seves dades personals. Haurien de ser 

espais segurs i privats per l’emmagatzemament de totes les dades personals que es vagin recollint 

del interessat, i des dels quals, es faciliti al interessat el conjunt de mecanismes digitals adients per a 

l’exercici de tots els seus drets. 
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Bones pràctiques per a l’exercici dels drets dels interessats 

 Elaborar i posar a disposició de l’interessat una guia (o similar) per explicar el procés que haurà de 

seguir per l’execució dels seus drets, així com la manera d’utilitzar tots els diferents mecanismes (si 

escau) que s’hagin pogut posar a la seva disposició. 

Font: Pròpia 

 

4.6.1. Marc normatiu a considerar  

 

En la taula següent es llista la relació de normes a tenir en compte respecte a l’exercici dels 

drets dels interessats respecte a les dades personals: 

 
Resum del marc normatiu a considerar del Reglament (UE) 2016/679 

Article 12 
Transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets del 
interessat. 

Article 15 Dret d’accés del interessat. 

Article 16 Dret de rectificació. 

Article 17 Dret de supressió (dret de l’oblit). 

Article 18 Dret a la limitació del tractament. 

Article 19 
Obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió de dades personals o la 
limitació del tractament. 

Article 20 Dret a la portabilitat de les dades. 

Article 21 Dret d’oposició. 

Article 22 Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. 

Article 23 Limitacions 

Font: Reglament (UE) 2016/679 
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4.7. Adopció de mesures de privacitat des del disseny i per defecte 

 

Cal que l’organització defineixi i adopti els procediments adequats per a la incorporació de la 
privacitat des d’un inici, en el moment de dissenyar l’actuació específica d’analítica de dades, 
i en particular de Big Data. 

 

Els principis associats a la privacitat des del disseny es resumeixen a continuació: 

 
Principis de la privacitat des del disseny 

 

 Proactivitat i prevenció 

La privacitat des del disseny es focalitza en les mesures proactives per davant de les reactives. És a 

dir, anticipa i preveu els diferents incidents que poden afectar a la privacitat abans de que aquests 

puguin passar.  

 Privacitat com a opció de configuració per defecte 

La privacitat per disseny garanteix el màxim grau de privacitat per l’usuari de forma automàtica. De tal 

manera que si l’usuari no fa res, la privacitat es manté intacta, o el que és el mateix, no es requereix a 

l’usuari cap acció per garantir la seva privacitat. 

 Privacitat com a component essencial en la fase de disseny de qualsevol sistema o solució. 

La privacitat no és un component o solució a afegir a un sistema ja dissenyat, sinó que el sistema es 

dissenya segons la component de privacitat als diferents nivells i sense pèrdua de funcionalitats.  

 Privacitat plenament funcional sense dicotomies 

La privacitat no ha de ser negociable ni s’han de plantejar dicotomies entre la privacitat i altres aspectes 

com la seguretat o les funcionalitats. 

 Seguretat extrem a extrem 

Amb la privacitat per disseny es garanteix la seguretat de les dades durant tot el cicle de vida des del 

moment de la seva recollida fins a la seva destrucció. 

 Visibilitat i transparència 

Es garanteix la visibilitat, la transparència i la verificació conforme tots els actors que intervenen durant 

el cicle de vida de les dades ho fan conforme als objectius indicats inicialment. 

 Centrat en els interessos de l’usuari, respecte a la privacitat dels usuaris 

Tots els que intervenen en el disseny i l’operativa han de garantir sempre com a primera prioritat la 

privacitat i els interessos dels usuaris amb la implantació de les mesures especifiques per portar-ho a 

terme.  

 

Font: Information Privacy Commissiones, Ontario, Canada. http://www.privacybydesign.ca/index.php/about-pbd/ 

 

 

Per la definició dels procediments i de les mesures de privacitat per disseny es recomana 

adoptar les estratègies de privacitat des del disseny identificades per l’Agència europea de 

seguretat de la informació, ENISA33.  

 

Concretament, en la següent taula s’identifiquen les principals estratègies amb el conjunt 

d’actuacions a implementar per cadascuna de les fases de la cadena de valor que conforme 

tot procés d’analítica de dades, i en particular de Big Data: 

 

                                                
33 Privacy by desing in Big data. An Overview of privacy enhancing technologies in the era of Big data 
analytics. ENISA. Desembre 2015. 
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# 
Cadena de 

valor del Big 
Data 

Estratègia de 
privacitat per 

disseny 
Actuacions per a la implementació 

1 
Adquisició i 
recopilació 
de dades 

Minimitzar 

 Definir i seleccionar aquelles dades que realment seran 

necessàries abans de portar a terme la seva recopilació. Això 

inclou també els períodes de retenció de les dades. 

 Minimitzar el nombre dades, definir controls i procediments per 

la recol·lecció i transferència, i establir mecanismes 

d’eliminació automàtica. 

Agregar 

 Anonimitzar en origen (local anonymization), de manera que un 

individu o el responsable del tractament pugui eliminar la 

informació personal abans de transferir i publicar les dades pel 

seu anàlisis. 

Amagar 

 Ús d’eines per la millora de la privacitat de l’individu. Ex: eines 

anti-tracking, eines d’encriptació, eines d’emmascarament de la 

identitat, eines segures de file sharing, etc. 

Informar 

 Notificar de manera adequada als individus sobre l’ús de les 

seves dades durant tot el procés de l’analítica Big Data i no 

només en la fase de recol·lecció. 

 Definir mecanismes de transparència. 

Controlar 

 Proporcionar als individus mecanismes que implementin 

opcions per expressar consentiment i preferències de 

privacitat, així com altres mecanismes de control. 

2 
Curació i 
anàlisi de 
dades 

Agregar 
 Ús de tècniques d’anonimització (indicades en el present 

document). 

Amagar 
 Ús de l’encriptació i xifrat. 

 Ús de tècniques de cerca de dades encriptades. 

3 
Emmagat-
zemament 
de dades 

Amagar 
 Ús del xifrat. 

 Ús de mecanismes de control d’accés i autenticació granulars. 

Separar 

 Distribuir/des-centralitzar les infraestructures 

d’emmagatzemament i d’anàlisis. 

 Ús de tècniques de control d’accés i de xifrat. 

4 
Explotació i 
ús de les 
dades 

Agregar 

 Ús de tècniques d’anonimització. 

 Incorporació del concepte data provenance (procedència i 

traçabilitat de la captura i tractaments aplicats a les dades) a 

l’hora de prendre la decisió sobre la publicació o no de les 

dades. 

5 
Totes les 
fases 

Fer 
complir/demostrar 

 El responsables i encarregats del tractament han de tenir en 

compte totes les obligacions legals al respecte de l’analítica de 

dades quan aquestes incorporen dades personals. 

 Ús d’eines de gestió específiques per a la definició, execució i 

comprovació de la conformitat de les polítiques de seguretat i 

privacitat. 

Font: Privacy by desing in Big Data. An overview of privacy enhancing tecnologies in the era of Big Data analítics. 

ENISA. Desembre 2015. 
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4.7.1. Marc normatiu a considerar  

 

Resum del marc normatiu a considerar del Reglament (UE) 2016/679 

Considerant 78 Sobre la protecció de dades des del disseny i per defecte 

Considerant 108 Sobre les garanties per a la protecció de dades 

Article 25 Protecció de dades des del disseny i per defecte 

Font: Reglament (UE) 2016/679 
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4.8. Mesures de seguretat en el tractament. Notificació i comunicació de les 
violacions de seguretat 

 

 

4.8.1. Mesures de seguretat en el tractament 

 

Cal que l’organització defineixi i adopti les mesures de seguretat adequades davant de 

qualsevol actuació associada a una analítica d’un conjunt de dades, sigui Big Data o no. 

 

De la mateixa manera que en la definició de les mesures de privacitat des del disseny en Big 

Data, per les mesures de seguretat es recomana també adoptar les bones pràctiques i 

recomanacions identificades per ENISA34. 

 

Concretament, s’identifiquen per una banda els principals reptes de seguretat associats a 

qualsevol analítica, inclosa la Big Data, i per l’altra, les bones pràctiques amb les principals 

mesures per mitigar els riscos associats. 

 

 
Principals reptes i riscos de seguretat associats a l’analítica Big Data 

Control d’accés i 
autenticació 

Fa referència a l’existència de mecanismes de control d’accés i autenticació pels 
diferents rols i usuaris que fan o faran ús del sistema i estaran implicats en l’actuació 
d’analítica Big Data. 

Gestió de dades 
segura  

Fa referència a la seguretat de les dades durant tota la cadena de valor Big Data. 

Filtrat i validació 
de les fonts 
d’informació 

Fa referència a la seguretat de la procedència de les dades i a la confiabilitat de les 
fonts d’informació d’on provenen les diferents dades. 

Seguretat en les 
aplicacions de 
programari 

Fa referència a la seguretat del programari d’analítica Big Data utilitats i de les 
vulnerabilitats de seguretat que puguin tenir. 

Seguretat en les 
infraestructures 

Fa referència a la seguretat de tot dispositiu, terminal d’usuari i element ciber-físic 
implicat en el sistema, siguin aquests portables o no portables, distribuïts o no 
distribuïts, etc. 

Fa referència a la confiabilitat, seguretat i control de tots els elements implicats. 

 

Font: Big Data Security. Good Practices and Recommendations on the Security of Big Data Systems. ENISA. 

Desembre 2015. 

 

 

                                                
34 Big Data Security: Good Practices and Recommendations on the Security of Big Data Systems. 
ENISA. Desembre 2015 
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Bones pràctiques i principals mesures de seguretat en analítica Big Data 

Xifrat i encriptació 
robusta i escalable 

 Xifrar les dades per assegurar la integritat i la confidencialitat. 

 Utilitzar una solució de gestió adequada de claus de xifrat. 

 Considerar el període temporal durant el qual la dada haurà de ser emmagatzemada 

i per tant protegida. 

 Disseny de les bases de dades segons una estratègia de privacitat per defecte. Per 

exemple, qualsevol dada confidencial hauria d’estar en camps separats per facilitar el 

seu filtrat i xifrat. 

Procediments de 
test de la 
seguretat i 
auditoria del codi 

 Utilitzar de forma regular procediments de test de seguretat  per reassegurar el nivell 

de seguretat, especialment després d’actualitzacions i canvis funcionals en el codi de 

l’aplicació. 

 Utilitzar dispositius amb mecanismes antimanipulació per evitar usos no desitjats. 

 Si no és possible establir procediments interns de test de seguretat, establir un pla 

d’avaluacions, auditories i certificacions per part de tercers. 

 Assegurar que les polítiques d’aprovisionament asseguren que les compres es fan a 

proveïdors autèntics.  

Estàndards i 
certificació 

 Ús de dispositius que compleixen els estàndards desitjats. 

 Assegurar l’obtenció de certificats relacionats amb la utilització de Big Data. 

Gestió del risc en 
el núvol 

 Assegurar l’adopció de SLA (service Level Agreements) apropiats. 

 Assegurar l’existència d’estratègies de sortida i d’aïllament de recursos. 

Filtrat de les fonts 

 Utilitzar dispositius amb capacitats d’autenticació per garantir que la validació de les 

connexions amb les fonts és possible. 

 Assignar nivells de confiança de les connexions amb les fonts. 

 Reavaluar els nivells de confiança de les fonts  de manera regular, especialment 

després d’actualitzacions o canvis en el firmware. 

 Si el nivell de confiança no és suficient amb una de les fonts, utilitzar-la en combinació 

amb altres fonts de més confiança. 

Control de l’accés i 
autenticació 

 Utilitzar mecanismes d’autenticació i autorització per garantir que les consultes Big 

Data són executades únicament per usuaris i organitzacions autoritzades. 

 Utilitzar components en el sistema Big Data que segueixen els mateixos estàndards 

de seguretat desitjats. 

Monitorització i 
logging 

 Habilitació d’un sistema de registre (log file) en els nodes implicats en l’analítica Big 

Data. 

 Habilitació d’un sistema de registre (log file) en les bases de dades (relacionals o no) 

i en les aplicacions Big Data utilitzades. 

 Detecció i prevenció de les modificacions en el sistema de registres. 

 Testejar regularment la restauració de les còpies de seguretat Big Data. 

Font: Big Data Security. Good Practices and Recommendations on the Security of Big Data Systems. ENISA. 

Desembre 2015. 

 

 

L’anàlisi de l’aplicabilitat de les diferents mesures de mitigació en relació amb els riscos de 

seguretat existents queda recollida en la següent taula:  

 

Reptes de 
seguretat  

Xifrat 

Test de 
seguretat i 
auditoria 

Estàndards i 
certificacions 

Gestió 
del 
risc en 
el 
núvol 

Filtrat 
de les 
fonts 

Control 
d’accés i 
autenticaci
ó 

Monitorit
zació i 
logging 

Control d’accés i 
autenticació 

   - -   

Gestió de dades 
segura  

  - - -   
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Reptes de 
seguretat  

Xifrat 

Test de 
seguretat i 
auditoria 

Estàndards i 
certificacions 

Gestió 
del 
risc en 
el 
núvol 

Filtrat 
de les 
fonts 

Control 
d’accés i 
autenticaci
ó 

Monitorit
zació i 
logging 

Filtrat i validació 
de les fonts 
d’informació 

  -     

Seguretat en les 
aplicacions de 
programari 

-   - -  - 

Seguretat en les 
infraestructures 

-   -    

Font: Big Data Security. Good Practices and Recommendations on the Security of Big Data Systems. ENISA. 

Desembre 2015. 

 

 

4.8.2. Notificació i comunicació de les violacions de seguretat  

 

Cal recordar que, d’acord amb la normativa, una violació de seguretat de les dades personals 

inclou qualsevol tipus de violació de seguretat que ocasioni la destrucció, la pèrdua o l’alteració 

accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra 

manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a les esmentades dades. 

 

La notificació i comunicació de les violacions de la seguretat queda regulada en la normativa 

vigent i és d’obligat compliment sempre que les dades siguin de caràcter personal.  

 

En aquest sentit, també s’estarà subjecte a la normativa en el cas de violacions de seguretat 

en aquelles dades utilitzades en proves o tests, sempre i quan aquestes dades permetin la 

identificació d’un individu, directa o indirectament, i per tant siguin considerades dades 

personals.  

 

En el cas de tractaments amb dades anonimitzades i dissociades, aquestes deixen de ser 

considerades de caràcter personal i per tant deixarà de ser obligatori realitzar la notificació i 

comunicació de la violació de seguretat. 

 

La notificació i comunicació de les violacions de la seguretat de les dades personals s’haurà 

de realitzar tant a l’Autoritat de Control competent com a l’interessat dins de les 72 hores 

següents a l’incident. 

 

Tot i que la normativa no especifica la manera com s’ha de realitzar les notificacions, sí 

especifica que la comunicació haurà de ser a través d’un llenguatge senzill i clar, i que haurà 

d'incloure la següent informació: 

 La naturalesa de la violació de seguretat de les dades personals, incloent les 

categories i número aproximat tant de d’interessats afectats com de registres de 

dades personals afectats; 

 Les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte 

a través del qual es pugui obtenir més informació; 

 Les possibles conseqüències de la violació de la seguretat; 
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 Les mesures adoptades o proposades pel responsable per posar remei a la violació 

de la seguretat i mitigar-ne els possibles efectes negatius. 

 

 

 

Escenari de cessió de dades personals pseudonimitzades 

 

En el cas d’un escenari de cessió de dades personals pseudonimitzades, i davant d’una 

violació de la seguretat d’aquestes dades, l’Emissor de les dades haurà de fer una notificació 

i comunicació de la violació de la seguretat tant a l’Autoritat de Control com a l’afectat. En 

canvi, el Receptor de les dades solament haurà fer la comunicació a l’Autoritat de control però 

no a l’afectat al no poder identificar l’individu amb els recursos vigents per aquell tractament.  

 

 

4.8.3. Marc normatiu a considerar  

 

 
Resum del marc normatiu a considerar del Reglament (UE) 2016/679 

Considerant 83 Sobre la necessitat d’avaluació dels riscos inherents al tractament 

Considerant 85 Sobre la notificació de les violacions de la seguretat a l’autoritat de control competent 

Considerant 86 
Sobre la comunicació de la violació de la seguretat i del risc associat a la persona 
afectada 

Considerant 87 
Sobre la verificació de l’aplicació dels procediments de protecció tecnològica, 
organitzatius i de notificació en cas de violació de la seguretat 

Considerant 88 
Sobre les consideracions a tenir en compte en les normes i procediments aplicables a 
la notificació de les violacions de seguretat 

Article 4.12 Violació de la seguretat de les dades personals 

Article 32 Seguretat del tractament 

Article 33 Notificació d'una violació de la seguretat de les dades personals a l'autoritat de control 

Article 34 Comunicació d'una violació de la seguretat de les dades personals a l'interessat 

Font: Reglament (UE) 2016/679  
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4.9. Delegat de Protecció de Dades  

 

En el cas de tractaments amb grans volums de dades, que degut al risc i impacte que poden 

comportar sigui adient la realització d’una AIPD, es recomana com a mesura de bones 

pràctiques l’existència d’un rol de Delegat de Protecció de Dades. 

 

En general, cal recordar que aquesta figura s'haurà de designar sempre que el tractament de 

les dades es realitzi per part d'autoritats i organisme públics; en el cas d’organitzacions que 

realitzin un seguiment d'interessats de forma habitual i sistemàtica a gran escala; i en aquelles 

organitzacions que processin dades personals de categories especials a gran escala.  

 

Segons la normativa, el DPO haurà de comptar amb qualitats de diferent naturalesa, incloent 

coneixements jurídics, tècnics, de gestió de programes i de gestió de riscos, així com habilitats 

adients de comunicació. 

 

Entre les diferents funcions del Delegat de Protecció de Dades, cal destacar la de 

l’assessorament en la ponderació i en la presa de decisions per avaluar la viabilitat d’una 

possible cessió de dades pseudonimitzades a un tercer segons l’article 6.1.f del Reglament 

(UE) 2016/679.  

 

 

 

4.9.1. Marc normatiu a considerar  

 

 
Resum del marc normatiu a considerar del Reglament (UE) 2016/679 

Considerant 97 Sobre el suport al responsable o encarregat del tractament 

Article 37 Designació del delegat de protecció de dades 

Article 38 Posició del delegat de protecció de dades 

Article 39 Funcions del delegat de protecció de dades 

Font: Reglament (UE) 2016/679 
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5.2. Mètodes de pseudonimització  

 
En aquesta secció es recull la bibliografia on descriuen els principals mètodes de 
pseudonimització: 
 

1. Xifrat amb clau secreta. 

2. Xifrat amb funció hash. 

3. Xifrat amb funció hash, i amb clau emmagatzemada. 

4. Xifrat determinista o funció hash amb clau amb esborrat de clau. 

5. Xifrat amb descomposició per tokens. 

 
 

Bibliografia: 
 

 Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización 

Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (Directiva 95/46/CE) 

0829/14/ES 

WP216 

Adoptado el 10 de abril de 2014. 
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5.3. Tècniques de càlcul de risc de reidentificació en microdades 

 

En aquesta secció es recull la bibliografia principal on es descriuen les principals tècniques de 
càlcul del risc de reidentificació en microdades: 
 

1. Population freqüències and the Individual Rich Approach 

2. k-Anonimity, Diversity l , proximitat t 

3. Hierarchical files and Household risk 

4. Special Uniques Detections Algorithms (SUDA i DIS-SUDA) 

5. Record Linkage 

o Distance-based record linkage 

o Probabilistic record linkage 

6. Global Risk 

o Benchmark 

o Global risk 

o Poisson model with log-linear modelling 

 

 

Bibliografia: 
 

 Handbook on Statistical Disclosure Control.  

Anco Hundepool, Josep Domingo-Ferrer, Luisa Franconi, Sarah Giessing, Rainer Lenz. Jane Naylor, 

Eric Schulte Nordholt, Giovanni Seri, Peter-Paul De Wolf 

ESSNet SDC (A Network of Excellence in the European Statistical Disclosure Control) 

2010 

 

 Introduction to Statistical Disclosure Control (SDC).  

Mathias Templ, Bernhard Meindl and Alexander Kowarik 

Data-analysis OG. (www.data-analysis.at)  

2016 

 

 Methods Series: Statistical Disclosure Control.  

Anco Hundepool and Peter-Paul De Wolf 

Statistics Netherlands. Division of Methodology and Quality. Department of Methodology, The Hague. 

2011 
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5.4. Tècniques de càlcul de risc de reidentificació en Magnitude Tabular Data  

 

En aquesta secció es recull la bibliografia on es descriuen les sensitivity rules més comunes 
pel càlcul del risc de reidentificació en dades tabulars de magnituds: 
 

1. Minimum frequency rules 

2. (n, k) dominance rule 

3. p% rule 

 

 
Bibliografia: 
 

 Handbook on Statistical Disclosure Control.  

Anco Hundepool, Josep Domingo-Ferrer, Luisa Franconi, Sarah Giessing, Rainer Lenz. Jane Naylor, 

Eric Schulte Nordholt, Giovanni Seri, Peter-Paul De Wolf 

ESSNet SDC (A Network of Excellence in the European Statistical Disclosure Control) 

2010 

 

 Methods Series: Statistical Disclosure Control.  

Anco Hundepool and Peter-Paul De Wolf 

Statistics Netherlands. Division of Methodology and Quality. Department of Methodology, The Hague. 

2011 
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5.5. Tècniques de càlcul del Indicador de Pèrdua d’Informació  

 

En aquesta secció es recull la bibliografia relacionada amb les principals tècniques de càlcul 
del indicador de pèrdua d’informació: 
 

1. IL1s 

2. Eig 

3. Lm 

 

 
Bibliografia: 
 

 Introduction to Statistical Disclosure Control (SDC)  

Mathias Templ, Bernhard Meindl and Alexander Kowarik 

Data-analysis OG. (www.data-analysis.at)  

2016 
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5.6. Mètodes d’anonimització en microdades  

 

En aquesta secció es recull la bibliografia relacionada amb les principals tècniques 
d’emmascarament i de generació de dades sintètiques per a microdades. 

 

  

Tècniques d’emmascarament en el cas de variables contínues 

 

Emmascarament amb perturbació 

1. Noise addition 

2. Microaggregation 

3. Data swapping and Rank swapping 

4. Rounding 

5. Resampling 

 

Emmascarament sense perturbació 

1. Global recoding 

2. Top and bottom coding 

 

 

Tècniques d’emmascarament en el cas de variables categòriques 

 

Emmascarament amb perturbació 

1. Microaggregation 

2. Data swapping and Rank swapping 

3. PRAM 

4. MASSC 

 

Emmascarament sense perturbació 

1. Sampling 

2. Global recoding 

3. Top and bottom coding 

4. Local Supression 

 

 

Tècniques de generació de dades sintètiques 

 

1. Data distorsion by probability distribution 

2. Synthetic data by multiple imputation 

3. Synthetic data by bootstrap 

4. Synthetic data by Latin Hypercube Sampling 

5. Partially synthetic data by Cholesky decomposition 

6. Muralidhar-Sarathy hybrid generator 

7. Microaggregation-based hybrid data 
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Bibliografia: 
 

 Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización 

Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29 (Directiva 95/46/CE) 

0829/14/ES 

WP216 

Adoptado el 10 de abril de 2014 

 

 Handbook on Statistical Disclosure Control  

Anco Hundepool, Josep Domingo-Ferrer, Luisa Franconi, Sarah Giessing, Rainer Lenz. Jane Naylor, 

Eric Schulte Nordholt, Giovanni Seri, Peter-Paul De Wolf 

ESSNet SDC (A Network of Excellence in the European Statistical Disclosure Control) 

2010 

 

 Introduction to Statistical Disclosure Control (SDC)  

Mathias Templ, Bernhard Meindl and Alexander Kowarik 

Data-analysis OG. (www.data-analysis.at)  

2016 

 

 Methods Series: Statistical Disclosure Control  

Anco Hundepool and Peter-Paul De Wolf 

Statistics Netherlands. Division of Methodology and Quality. Department of Methodology, The Hague. 

2011 

 

 Privacy by design in Big Data. An overview of privacy enhancing technologies in the era of Big 

Data analytics 

ENISA (European Union Agency for Network And Information Security). www.enisa.europa.eu 

December 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.enisa.europa.eu/
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5.7. Mètode de privacitat per a consultes en línia (queryable database)  

 

 
Com a tècnica d’anonimització, la privacitat diferencial realitza una addició de soroll al resultat 
de la consulta, realitzant també una limitació del número de les consultes que es poden 
realitzar (o controlant-les en el seu defecte) per evitar així els possibles atacs.  
 
L’avantatge de la privacitat diferencial es troba en el fet que permet garantir que el sistema de 
consultes en línia es comporti de la mateixa manera independentment de si un individu o petit 
grup d’individus s’incorpora o es treu de la base de dades.  
 
És a dir, per qualsevol possible resposta del sistema, la probabilitat de la resposta és quasi 
invariable respecte a l’addició o eliminació de qualsevol individu. Més concretament, el 
sistema tindrà ϵ-privacitat diferencial si l’addició o eliminació d’un individu en la base de dades 
només afecta a la probabilitat de qualsevol resposta dins un cert factor ϵ. 
 
Per tant, el factor ϵ es correspon a la diferència de probabilitats de rebre la mateixa resposta 
en dues bases de dades diferents, i per tant el paràmetre que permet determinar el grau de 
privacitat proporcionat.  
 
Evidentment la utilitat de la resposta proporcionada disminuirà sensiblement en el moment en 
què es desitja un llindar alt de privacitat, o el que és el mateix, en el moment en què es fixa 
una ϵ molt baixa. 
 
A continuació es recull la bibliografia principal on es descriu la tècnica de privacitat diferencial: 
 
 

Bibliografia: 
 

 Differential Privacy 

Cynthia Dwork 

Microsoft Research 

 

 Enhancing Data Utility in Differential Privacy via Microaggregation-based k-Anonymity 

Jordi Soria-Comas, Josep Domingo Ferrer, David Sanchez, Sergio Martínez 

Department of Computer Science and Mathematics. UNESCO Chair in Data Privacy, Universitat Rovira i 

Virgili. Tarragona. 

The VLDB Journal – The International Journal on Very Large Data Bases. Volume 23, Issue 5. Pages 

771-794. 

October 2015 

 

 How much is enough? Choosing ϵ for Differential Privacy 

Jaewoo Lee and Chris Clifton 

Department of Computer Science, Purdue University. West Lafayette, IN 

ISC 2011: Information Security pp 325-340 

 

 Privacy by design in Big Data. An overview of privacy enhancing technologies in the era of Big 

Data analytics 

ENISA (European Union Agency for Network And Information Security). www.enisa.europa.eu  

December 2015 

 

 

 

http://www.enisa.europa.eu/
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 The Algorithmic Foundations of Differential Privacy 

Cynthia Dwork - Microsoft Reasearch 

Aaron Roth – University of Pennsylvania 

Foundations and Trends in Theorital Computer Science. Vol 9, Nos 3-4 (2014) 211-407 

now - the essence of knoeledge 

 

 Utility-Preserving Differentially Private Data Releases Via Individual Ranking Microaggregation 

David Sánchez, Josep Domingo-Ferrer, Sergio Martínez and Jordi Soria-Comas 

Department of Computer Science and Mathematics. UNESCO Chair in Data Privacy, Universitat Rovira i 

Virgili. Tarragona. 

September 2015 
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5.8. Mètodes de protecció en taules de magnituds (magnitude tabular data) 

 

 
En aquest apart es recull la bibliografia principal on es descriuen els principals mètodes de 
protecció en taules de magnituds: 
 

1. Table restructuring 

2. Cell suppression 

3. Aditive rounding 

 

 
Bibliografia: 
 

 Handbook on Statistical Disclosure Control  

Anco Hundepool, Josep Domingo-Ferrer, Luisa Franconi, Sarah Giessing, Rainer Lenz. Jane Naylor, 

Eric Schulte Nordholt, Giovanni Seri, Peter-Paul De Wolf 

ESSNet SDC (A Network of Excellence in the European Statistical Disclosure Control) 

2010 

 

 Methods Series: Statistical Disclosure Control  

Anco Hundepool and Peter-Paul De Wolf 

Statistics Netherlands. Division of Methodology and Quality. Department of Methodology, The Hague. 

2011 
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5.9. Mètodes de protecció en taules percentuals (frequency tabular data) 

 

En aquest apart es recull la bibliografia principal on es descriuen els principals mètodes de 
protecció en taules percentuals: 
 

1. Table restructuring 

2. Temporary standardization 

3. Suppression 

4. Additive rounding 

 
Bibliografia: 
 

 Handbook on Statistical Disclosure Control  

Anco Hundepool, Josep Domingo-Ferrer, Luisa Franconi, Sarah Giessing, Rainer Lenz. Jane Naylor, 

Eric Schulte Nordholt, Giovanni Seri, Peter-Paul De Wolf 

ESSNet SDC (A Network of Excellence in the European Statistical Disclosure Control) 

2010 

 

 Methods Series: Statistical Disclosure Control  

Anco Hundepool and Peter-Paul De Wolf 

Statistics Netherlands. Division of Methodology and Quality. Department of Methodology, The Hague. 

2011 
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5.10. Mètodes de protecció en dades no estructurades 

 

5.10.1. Text i documents 

 

En aquesta secció es recull la bibliografia relacionada amb les principals tècniques de 
protecció en el cas de dades no estructurades en format text: 
 

1. Generalization 

2. Bucketization 

3. Suppression 

4. Clusterization 

5. Perturbation / Masking 

 
Bibliografia: 
 

 Privacy Preserving Disclosing of Unstructured Data 

Junqiang Liu 

School of Information and Electronin Engineering 

Zhejiang Gonshang University. Hanzhou, China. 

Journal of Information & Computer Science 9:1 (20212) 75-83. www.joics.com  

 

 

http://www.joics.com/
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5.10.2. Imatges i vídeos 

 

En aquesta secció es recull la bibliografia relacionada amb les principals tècniques de 
protecció en el cas de imatges i vídeos: 
 

 Transform-domain 

1. AC pseudo-random coefficients flipping 

2. AC sub-bands pseudo-random coefficients flipping 

3. Codestream coefficient flipping 

4. Coefficient permutation 

5. Subband-adaptive scrambling 

 

 Pixel-level 

1. Pixelization 

2. Masking 

3. K-same 

4. K-same-select 

5. K-same-M 

6. Píxel relocation 

7. Chaos crytography 

 

 
Bibliografia: 
 

 Anonymization and De-identification of Personal Surveillance Visual Information: A Review 

Cesar Pantoja, Virginia Fernandez Arguedas, Ebroul Izquierdo 

Multimedia and Vision Research Group 

School of electronic Engineering and Computer Science 

Queen Mary, University of London 
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5.10.3. Xarxes Socials 

 

En aquesta secció es recull la bibliografia relacionada amb les principals tècniques de 
protecció en el cas de dades de Xarxes Socials: 

 

 K-anonymity privacy preservation via adge modification 

1. K-Degree Generalization 

2. K-Neighborhood Anonymity 

3. K-Automorphism Anonymity 

 Privacy preservation via Randomization 

1. Rand Add/Del 

2. Rand Switch 

3. Spectrum preserving randomization - Spctr Add/Del 

4. Spectrum preserving randomization - Spctr Switch 

5. Markov Chain based Feature Preserving Randomization 

 Clustering-based generalization 

 Anonymizing Rich Graphs 

1. Link protection 

2. Anonymizing Bipartite Graph 

3. Anonymizing Rich Interaction Graph 

4. Anonymizing Edge-Weighted Graph 

 

 
Bibliografia: 
 

 A survey of Algorithms for privacy-preservation of Graphs and Social Networks 

Xintao Wu – University of North Carolina at Charlotte 

Xiaowei Ying – University of North Carolina at Charlotte 

Kun Liu – Yahoo! Labs 

Lei Chen – Hong Kong University of Science and Technology 

Managing and Mining Graph Data 

Volume 40 of the series Advances in Database Systems pp 421-453 

January 2010 

 

 De-anonymizing Social Networks 

Arvind Narayanan and Vitaly Shmatikov 

The University of Texas at Austin 

March 2009 

 

 

 

 

 

 


