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INSTRUCCIONS D'ADHESIÓ AL CODI TIPUS D'ACRA 

 

 
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), amb l’objectiu de 
facilitar als seus associats el compliment de la normativa vigent, i concretament 
la normativa en matèria de PROTECCIÓ DE DADES, va sol·licitar l’aprovació 
d’un Codi Tipus, davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. El 
passat 27 de desembre de 2004, el Director de l’Agència va aprovar el Codi 
Tipus de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).  
 
Posem a la vostra disposició, a través de la nostra pàgina web, 
http://www.acra.cat, el text íntegre del Codi Tipus d’ACRA. Concretament el 
trobareu dins de l’apartat “Què és ACRA?”. També el trobareu a la pàgina web 
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.agpd.es.  
 
La PROTECCIÓ DE DADES té una especial importància en el nostre sector ja 
que els centres o serveis assistencials disposen d’informació personal relativa a 
la salut dels seus residents o usuaris.  
 
Amb l’objectiu que tots els nostres associats compleixin la normativa vigent en 
matèria de PROTECCIÓ DE DADES, us comuniquen que aquells associats 
que ho desitgin poden sol·licitar l’adhesió al Codi Tipus d’ACRA, com a distintiu 
de qualitat i garantia per als usuaris i per a les Administracions Públiques del 
funcionament correcte dels centres o serveis en aquesta matèria.  
 
El procediment per sol·licitar l’adhesió al Codi Tipus d’ACRA és el següent:  
 

 Omplir la sol·licitud d’adhesió al Codi Tipus d’ACRA, que trobareu a la 
nostra pàgina web. 
 

 Juntament amb la sol·licitud d’adhesió serà necessària l’aportació de la 
següent documentació: 
 
1. Còpia dels justificants d’inscripció dels fitxers al Registre General de 
Protecció de Dades. 
 
2. Còpia de les notificacions presentades davant el Registre General de 
Protecció de Dades per la seva inscripció.  
 
3. Còpia del Document de Seguretat de conformitat amb el Reial Decret 
994/1999, de 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de 
Seguretat dels fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal. 
 

http://www.acra.cat/
https://www.agpd.es/


 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. Declaració de l’associat, com a responsable dels fitxers, de que 
disposa d’una normativa interna en matèria de Protecció de Dades 
adequada al Codi Tipus d’ACRA, acreditant la tinença del preceptiu 
Document de Seguretat, si és el cas, de conformitat amb la normativa de 
Protecció de Dades. Trobareu aquest document a la nostra pàgina web. 
 

 Posteriorment, un cop el Comitè de Protecció de Dades d’ACRA hagi 
analitzat la documentació aportada i aprovi la sol·licitud, emetrà un 
certificat d’adhesió al Codi Tipus. El Comitè de Protecció de Dades no 
entrarà a valorar el contingut de la documentació aportada, sinó tan sols 
l’aportació per part del sol·licitant de la mateixa. Juntament amb el 
certificat d’adhesió, es lliurarà a l’associat adherit al Codi Tipus el logotip 
o distintiu d’adhesió al mateix per tal que el faci servir en la seva 
documentació interna. 

 
Aquells associats que no disposin d’una normativa interna de Protecció de 
Dades poden adreçar-se a ACRA per assessorar-se en relació amb els tràmits i 
procediments necessaris per adaptar el seu centre o establiment a la normativa 
vigent en matèria de Protecció de Dades.  
 
Quedem, doncs, a la vostra  disposició per tal d’aclarir qualsevol aspecte 
relacionat amb la Protecció de Dades i el Codi Tipus d’ACRA. 
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