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1. Justificación 
 
El presente documento es el resultado obtenido en la Tarea 3.2 del proyecto Climómetre 

“Establecimiento de acuerdos de promoción y publicación de resultados garantizando la 

autoría de los tratadores de datos”. En el se define una carta/modelo estandarizado para el 

establecimiento de acuerdos de promoción y publicación de resultados para garantizar la 

autoría de los datos y del tratamiento que se les de. 

Por tanto, el acuerdo descrito en la sección dos se debe adaptar a cada caso en específico. 

 

2. Carta/modelo estandarizado 
 
ACORD  DE DRET DE TRACTAMENT DE DADES ENTRE MESURA I 
ENTITAT/PERSONES _____________ COL·LABORADORES   
 
 
 
A la Ciutat de València, a xx de xxxx de 20xx 

REUNITS 

D' altra banda, l'entitat MESURA, amb CIF G98898869, amb seu en carrer Fra 
Junípero Serra  n. 84, 46014 València, i en el seu nom i representació com a 
president Sr. Jose Manuel Felisi Herrero, nomenat pels promotors de l'entitat 
MESURA 

D' altra banda, l'entitat/persona ___________ , amb CIF ______, amb seu en carrer 
________________ 

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per a la signatura del 
present document i a aquest efecte, 

EXPOSEN 

1.- Que l'entitat MESURA agrupa professionals i entitats de diferent tipus, amb el 
propòsit d'unir esforços implicant professionals de diferents especialitats tècniques 
en l'obtenció i ús de dades, al servei d'iniciatives de transformació social. L'objectiu 
de MESURA és construir un espai d'intercanvi i col·laboració tècnica orientat a la 
millora de l'entorn. 

2. Que per a l’entital MESURA és fonamental la col·laboració amb entitats i persones 
expertes en dades des de diferents perspectives amb la finalitat de posar en valor les 
dades per a orientar canvis reials en la societat.    
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3.- Que l’entitat/persona____________ (completar quins són els objectius de la 
persona/entitat en general de manera)        

4.- Dins d’esta línia d’actuació, l’entitat/persona____________ considera de interés 
públic la colaboració amb MESURA per a _____________ (posar l’interés concret de 
l’entita/persona en el project concret) 

5.- Que les parts signants tenen com a objectiu fonamental, en general, servir a la 
societat que les sustenta, i, en tal sentit, promoure el desenvolupament de 
l'ensenyament superior i la investigació científica i tecnològica amb trasferencia a la 
societat. 

6.- Que sota les anteriors manifestacions, subscriuen el present Acord, que es regirà 
segons el que es disposa en les següents. 

 
Per això, les parts signants, amb la capacitat legal necessària formalitzen el present 
Conveni, conforme a les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. COMPETÈNCIES 

Per a la signatura del present conveni, les competències s’estableixen en virtut de 
l’article _______. 

SEGONA.- OBJECTE DEL CONVENI I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

L'objecte del present Conveni és definir els termes de l’acord entre l’entitat MESURA 
i l’entitat/persona  _____________ que permeta desenvolupar la iniciativa de 
MESURA amb el tractament de dades per a que amb la informació resultant d’este 
tractament puga provocar canvis reials en la societat. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LES PARTS 

A fi de facilitar el desenvolupament de les activitats, totes dues 
entitats/entitat/persones es comprometen en els següents termes: 

- L’entitat/persona _____________ es compromet a realitzar el tractament de les 
dades ________________ (concretar el tractament que s’ha fet/està previst fer) i es 
comprometen a comunicar els resultats en webs o altres canals propis. 

- L’entitat MESURA es compromet a posar les dades de la inicativa _________ a 
l’abast de la/l’ entitat/persona _________ per al tractament especificat.  

QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT I COORDINACIÓ 

A l'efecte de control, seguiment i interpretació de les obligacions i drets derivats de 
la subscripció del present acord, es constituirà una comissió mixta integrada per 
representants de totes dues parts, a la qual competirà aquelles actuacions de 
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coordinació que consideren necessàries. 

Aquesta comissió mixta estarà composta pels següents membres: 

Per l’entitat MESURA: ______________________________ 

Per l’ entitat/persona_________________: _______________________ 

Qualsevol discrepància que poguera sorgir en la realització del present acord serà 
resolta de mutu acord entre les dues persones responsables. 

Tot avís, sol·licitud, comunicació, verificació o factura que les parts hagen de dirigir 
en virtut del present acord, s'efectuarà per escrit a les següents adreces: 

 

A l’entitat MESURA. Comunicacions de 

caràcter tècnic: 

_____________________________ 

 

A l’entitat/persona____________ 

 Comunicacions de caràcter tècnic: 

_____________________________ 

Comunicacions de caràcter 

administratiu: 

_______________________________ 

 

Comunicacions de caràcter 

administratiu: 

_________________________________ 

QUINTA.- VIGÈNCIA 

L’acord ací subscrit tindrà validesa a partir de la data de la seua signatura, amb una 
vigència de  _________ (especificar el temps de l’acord i si és necessari alguna 
normativa) 

SISENA.- MODIFICACIÓ I TERMINACIÓ DEL CONVENI 

Les parts podran modificar o donar per acabat el present conveni per mutu acord i 
per escrit dins del període de vigència d'aquest. 

SETENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI (EXTINCIÓ) 

Seran causes de resolució del conveni les següents: 

a) El transcurs del termini de vigència. 

b) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit. 

c) Per decisió unilateral d'una de les parts mitjançant comunicació expressa per escrit a l'altra 
part amb una antelació de dos mesos a la data en què vaja a donar-ho per conclòs. 
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d) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. 

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en l’acord o en altres lleis. 

OCTAVA.- CESSIÓ DE DRETS 

L'entitat/persona _________________ ha fet el tractament de les dades i té l’autoria 
del tracament especificat en el punt tercer, Compromisos de les parts, i cedeix a 
l’entitat MESURA, en règim de no exclusivitat, els drets d'explotació, comunicació 
pública, transformació i distribució sobre el treball aportat, a la fi de bolcar el 
resultat del corresponent treball a la web de MESURA, a la web de la iniciativa 
_________ i altres  web que s’estime convenient, sota una llicència de Creative 
Commons Atribució-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA), en format 
electrònic, que es difondrà de lliure accés. 

Les comunicacions/publicaciones fetes per la/l’ entitat/persona ___________a partir 
del tractament de les dades facilitades per l’entitat MESURA portaran el nom de 
MESURA i de la resta d’entitats que participen en la iniciativa _________ així com el 
nom de les entitats/persones que ha suministrat les dades en la 
iniciativa_______________ per a fer el tractament concret que es proposa en la 
iniciativa __________. 

L’entitat/persona _____________no adquireix la propietat de les dades tractades ni 
l’excluivitat d’altres tractaments que poqueren fer en paral·l o en un futur altres 
entitats/persones.  

Es fomentarà que els resultats del tractament i les decissions que puguen fer-se a 
partir dels tractamentes es difonguen a nivell  regional, nacional i internacional, bé 
siga en diferents mitjans de comunicació (premsa, televisió o xarxes socials), en 
publicacions docents i/o científiques, així com en congressos/jornades/seminaris ... 
fent referència a la intervenció i col·laboració de l’entitat MESURA. 

NOVENA.- COST DE L’ACORD 

La signatura del present acord (triar una) no comportarà cap cost/comportarà un 
cost de _______ per a l’entitat MESURA i/o la/l’entitat/persona__________. 

DÈCIMA.- PROTECCIÓ DE DADES  DE CARÀCTER  PERSONAL I D'INFORMACIÓ SENSIBLE 

Les parts s'obliguen expressament a complir els principis, disposicions i mesures de 
seguretat previstos en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció  de Dades Personals i garantia 
dels drets, en totes les actuacions que es realitzen en execució del present conveni. 

I especialment, les parts vetlaran pel compliment de les previsions contingudes en el 
Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 
seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 
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ONZENA.- NATURALESA DEL CONVENI I RÈGIM JURÍDIC 

El present conveni té caràcter administratiu i es troba exclòs de l'àmbit d'aplicació 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

La solució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present conveni hauran de solucionar-se de mutu acord  entre les 
parts, a través de la Comissió Mixta. 

Si no poguera aconseguir-se aquest acord, serà competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

I, en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, en duplicat exemplar 
i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats en l'encapçalament. 
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