
EL REGLAMENT EUROPEU 

El Reglament (UE) 2016/679, aprovat pel Parlament Europeu i el Consell el 27/04/2016 
(en endavant, el RGPD), començarà a aplicar-se el 25/05/2018. A partir d’aquesta data, el 
RGPD serà obligatori i directament aplicable en tots els Estats membres, amb indepen-
dència que aquests Estats membres “adaptin” -o no– la seva pròpia normativa interna a la 
nova regulació. La LOPD i el seu Reglament de desenvolupament, que ja coneixem, seguei-
xen sent aplicables en el que no contradiguin el RGPD. 

 

A QUI AFECTA  
AQUESTA NORMATIVA:  

 
Són subjectes obligats 
totes les persones 
(físiques i/o jurídiques) 
que tinguin bases de da-
des personals, com per 
exemple: 
 

Dades de treballadors,  
Vídeo-vigilància, 

Dades de clients persones 
físiques, 

Pàgina Web, 
Currículums Vitae, 

“Mailings”, etc. 
 

Les empreses en gene-
ral, els arrendadors d’im-
mobles, Comunitats de 
Propietaris,  Administra-
dors de Finques, entre 
d’altres, són exemples de 
subjectes obligats. 

 

FUTURA NOVA  
REGULACIÓ ESPANYOLA 

 
Espanya està tramitant 
una nova LOPD, adequa-
da a la  regulació del  Re-
glament UE. Els mantin-
drem informats. 
 

RECOMANEM QUE ENS 
CONSULTIN DAVANT 
QUALSEVOL DUBTE      

SOBRE AQUEST TEMA 

 
  FEBRER 2018 

CIRCULAR Nº 1  

 REGLAMENT (UE) 2016/679, GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES  

Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades  
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades  

© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Llegeixi les nostres darreres  
circulars a: 

http://www.addvera.eu/ 

Segueixi’ns a: 

 

Nota: Quedem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte. Recordi, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat exclu-
sivament informativa. Qualsevol actuació s’ha de consultar abans amb els nostres especialistes. 
Bruc, 72-74 3ª planta                                             Tel.  +34 93 488 27 45                                                    addvera@addvera.eu 
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CANVIS TRANSCENDENTALS: PRINCIPALS NOVETATS 

Els canvis introduïts pel RGPD són molt importants. S’han d’anar implementant, de manera 
que el 25/05/2018 tots estiguem complint amb la nova normativa. Entre les principals nove-
tats, cal destacar:  
 

Els subjectes obligats han d’aplicar la regla de “accountability” o prevenció (principi de 
“responsabilitat activa”), de manera que s’és responsable no només en cas d’infracció, sinó 
també per no adoptar les mesures necessàries que assegurin raonablement que es compleix 
amb els principis, drets i garanties que el RGPD estableix.  
 

Per a això, el RGPD consagra el principi de “privacy by design”  o privacitat per disseny, 
aplicant les mesures de protecció de dades des que es dissenya el tractament. 
 

 Principals novetats que introdueix el RGPD: 
a) Extensió de l’àmbit territorial d’aplicació (tota la UE). 
b) Reforç del consentiment de l’afectat (“consentiment clar i afirmatiu”, no tàcit). 
c) Introducció del dret a “l’oblit”, mitjançant la rectificació o supressió de dades personals, i del 
dret a la “portabilitat” o trasllat de dades a un altre proveïdor de serveis.  
d) Reforç del deure “d’informació” a l’interessat. 
e) Obligació de notificar els errors de seguretat a l’autoritat de control i als interessats. 
f) Noves obligacions per al subjecte obligat al si de la seva activitat (anàlisi de risc, avaluació 
d’impacte, delegat de protecció de dades DPO, registre d’activitats, formació empleats, obliga-
ció d’auditories “periòdiques” sense distingir nivell de dades, etc.). 
g) Fi de l’obligació de notificar fitxers i canvis sobre la legitimació de les autoritats de control 
(on radiqui l’establiment principal del subjecte obligat). 
i) Mesures de seguretat a adoptar “apropiades” al risc, sense especificar, i 
j) Règim de sancions molt més flexible, sense establir mínims, però amb màxims molt més 
elevats (fins el 4% del volum de negoci total anual global). 

CONCLUSIONS i RECOMANACIONS 

Conclusions: El RGPD canvia el panorama de la protecció de dades per als subjectes obli-
gats, que hauran de ser més diligents i garantir més la protecció de dades. 
Recomanacions: Assegurar-se de la seva condició, o no, de subjecte obligat pel RGPD  
(veure detall orientatiu en el lateral) i, en cas d’estar obligat: 

Si ja es tenen processos implementats: han de revisar-se i adaptar-se al RGPD (revisió de 
contractes, clàusules, document de seguretat, formació a empleats, etc.). 

Si no es tenen processos implementats, han d’implementar-se, conforme al RGPD. 
 Per a això, cal realitzar una anàlisi de risc dels tractaments de dades i així determinar 

quines mesures s’han d’aplicar i com fer-ho. 
 Recomanem actuar amb antelació, per poder detectar dificultats, insuficiències o errors i 

assegurar-se poder complir amb el RGPD a partir del 25/05/2018. 


