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Guia docent de l’assignatura “Accés a la informació/protecció 

de dades” 

 
1. IDENTIFICACIÓ 

 Nom de l’assignatura/mòdul: Accés a la informació. Protecció de dades 

 Codi: 42113 

 Titulació: Màster en Arxivística i Gestió de Documents 

 Curs acadèmic: 2018/2019 

 Tipus d’assignatura/mòdul:  Semestral 

 Crèdits ECTS (hores): 5 ECTS 

 Període d’impartició:  Segon semestre 

 Idioma en que s’imparteix:  Català 

 Responsable de l’assignatura i mail de contacte: Carles San José i Amat 

(carles.sanjose@uab.cat) 

 Altres professors: - 

 
 
2. PRESENTACIÓ 

En l’assignatura s’estudia, en primer lloc, el règim jurídic de la transparència en el sector públic, en 

les seves manifestacions de publicitat activa (Portal de la Transparència) i del dret d’accés a la 

informació pública. En aquest estudi s’analitzen, d’una banda, els deures que imposa la transparència 

als subjectes obligats; i d’altra, els drets i garanties que assisteixen a les persones per tal d’assegurar 

la transparència exigida. I en segon lloc s’estudia el dret a la protecció de dades de caràcter personal, 

també des d’una doble perspectiva, d’una banda la dels deures imposats als responsables dels 

tractaments de dades personals; i d’altres, dels drets i facultats reconeguts a les persones per garantir 

l’efectivitat d’aquest dret fonamental.   

 
3. OBJECTIUS FORMATIUS 

• Saber les dades i informacions que s’han de publicar per donar 
compliment a les exigències de la transparència. 
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• Conèixer la regulació del dret d’accés a la informació pública per tal 
d’atendre correctament les sol·licituds que es presentin en exercici d’aquest 
dret. 

• Conèixer la regulació del dret a la protecció de dades de caràcter 
personal, per tal que aquestes dades es tractin de manera correcte, i es 
doni compliment a les obligacions imposades per la normativa d’aquesta 
matèria. 

 

4. COMPETÈNCIES i RESULTATS D’APRENENTATGE  

 
 
 
5. TEMARI I CONTINGUTS 

Tema 1. Transparència i dret d’accés a la informació pública 

1.1. La transparència com a valor democràtic.  

CB07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva 
capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de 
contextos més amplis ( o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi 

CB08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la 
complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta 
o limitada , inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques 
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 

CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin 
continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura 
autodirigida o autònoma 

 
 
4.2 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
 

CE19 Reconèixer el règim jurídic i les normes relatives a la preservació i accés als 
documents i la protecció de dades personals i aplicar-les 

 
4.3 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
 

GT1 Tenir raonament crític, compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat i a 
la multiculturalitat 

GT5 Treballar en equips de forma interdisciplinària 

GT8 Actualitzar i reciclar coneixements per mitjà de la formació continuada 
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1.2. La transparència en la societat de les TIC  

1.3. La publicitat activa a l’Estat espanyol. 

1.4. Govern obert i dades obertes.  

1.5. La reutilització de la informació pública. 

1.6. El dret d’accés a la informació pública a Europa. 

1.7. El dret d’accés a la informació pública a l’Estat Espanyol.  

1.8.  Contingut del dret d’accés a la informació pública.  

1.9. Límits al dret d’accés a la informació pública.  

1.10 Procediment d’exercici del dret d’accés i règim de garanties. 

1.11. Matèries amb legislació sectorial del dret d’accés. 

1.12. Transparència i dret d’accés en la tramitació dels procediments administratius. 

 

Tema 2. La protecció de les dades personals. 

2.1. El dret a la protecció de dades personals a Europa.  

2.2. El dret a la protecció de dades personals a l’ordenament espanyol. 

2.3. Principis generals del dret a la protecció de dades personals. 

2.4. Deures i obligacions en els tractaments de dades personals. 

2.5. Els drets de les persones en matèria de protecció de dades. 

2.6. Les Autoritats de Protecció de Dades 
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7. METODOLOGIA DOCENT 

La metodologia de l’assignatura consisteix en classes presencials en les quals el docent 
aborda el temari i continguts previstos a l’apartat 5, amb explicacions teòriques 
acompanyades del plantejament de casos pràctics. Durant el semestre es proposen tres 
activitats obligatòries, que es complementen amb l’examen final. 
 

7.1 ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

Títol UD Hores ECTS Resultats d’aprenentatge 

Tipus: Dirigides 
 

       
     

Classes amb participació de l’estudiant  36 1,44 CB07/CE19/GT5/GT1 
     
     
Tipus: Supervisades      . 
     

Activitats sobre els continguts  36 1,44 CB08/CE19 
     
     

Tipus: Autònomes     
     
Estudi i anàlisi dels materials 
proporcionats 

 
23 0,9 CB10/CE19/GT8 

     
 

8.  SISTEMA D'AVALUACIÓ 

En el sistema d’avaluació es tenen en compte diverses activitats i aspectes. D’una banda, s’avaluen 

les tres activitats efectuades durant el semestre, amb un pes del 15% per a cada activitat. Aquest 

mateix pes (15%) s’atorga a l’assistència i participació a les classes presencials. Finalment, l’estudiant 

ha d’efectuar l’examen final que versa sobre tot el contingut de l’assignatura, i aquest examen té un 

pes del 40%, sempre i quan s’hagin aprovat les tres activitats efectuades durant el semestre. En cas 

de no haver-les superat, la qualificació final de l’estudiant serà l’obtinguda en aquest examen final. 
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8.1 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

 

Títol Pes Hores ECTS 
Resultats 
d’aprenentatge 

Activitat sobre publicitat 
activa 

 
15 % 12  CB07/CB08/GT1/GT8 

     
Activitat sobre accés a la 
informació  

 
15 % 12  CB07/CB08/CE19/GT8

     
Activitat sobre protecció de 
dades 

 
15 % 12  CB07/CB08/CE19/GT8

     
Assistència i participació a 
les classes presencials 
(mínim 75% assistència) 

 
15 % 

  CB07/CB08/GT5 
     

Examen final 

 
40 % (si 
superades les 
activitats 
anteriors; en 
cas contrari, 
100%)   2  

CB07/CB08/GT1/GT8/
CE19 

     

 

9. PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA   

SETMANA TEMA MÈTODE HORES 

1 a 4 Introducció, publicitat activa, 

dades obertes i reutilització 

Explicacions a classe i 

activitats individuals 

35 

5 a 8 Accés a la informació 

pública 

Explicacions a classe i 

activitats individuals 

50 

9 a 12 Protecció de dades Explicacions a classe i 

activitats individuals 

40 

 

 


