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1. Preparats, llestos… JA!. El RGPD ja és d’aplicació. 

Les entitats que treballen amb dades
personals de ciutadans de la UE, a partir del
25 de maig de 2018 estan obligades a
complir amb el nou RGPD
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1. Què és el RGPD?

 Publicat en data 4 de maig de 2016, és
plenament aplicable a partir del 25 de maig de 
2018

 Què passa llavors amb la nostra LOPD i el 
Reglament que la desenvolupa?

 PROJECTE DE LLEI NOVA LOPD (Consell de 
Ministres 10.11.2017)

 En tot allò que la nostra LOPD 15/1999 
CONTRADIGUI al RGPD: DEROGADA
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3. Normativa aplicable

RGPD

2016/679 (UE)

LSSI

34/2002

LOPD

15/1999



Reglament (UE) 
2016/679 del 
Parlament Europeu i 
del Consell de 27 
d'abril de 2016 relatiu 
a la protecció de les 
persones físiques en 
relació al tractament 
de dades personals i a 
la lliure circulació 
d'aquestes dades

4. Motius del canvi normatiu

 L’aplicació fragmentària i desigual entre 
els països membres de la Directiva del 
95

 Augment dels riscos per a la protecció 
de les Dades Personals 

 Desig de garantir un nivell uniforme i 
elevat de protecció, equivalent en tots 
els Estats membres de la UE: 
HOMOGENEITAT I COHERÈNCIA

 Aquesta major protecció  reforça les 
obligacions dels responsables del 
tractament de les dades (majors 
obligacions  major supervisió 
infraccions i sancions)
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4. Article 1 del RGPD

 OBJECTE DEL RGPD

1. Establir unes normes relatives a:

 La protecció de les persones físiques en 
allò que respecta al tractament de 
dades personals

 La lliure circulació de les dades

2. Protegir els drets fonamentals de les 
persones físiques en quant a les seves dades
personals
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5. Canvi de paradigma

REACTIU

LOPD

PROACTIU

RGPD

DIMENSIÓ PREVENTIVA
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11. Què és una dada personal?

 Tota informació sobre una persona física
identificada o identificable (l’afectat).

 Es considera persona física identificable tota
persona la identitat de la qual pugui
determinar-se, directa o indirectament, en
particular mitjançant un identificador, como per
exemple un nom, DNI, dades de localització
(IP), un o varis elements propis de la identitat
física, fisiològica, genètica, psíquica,
econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

DADES BIOMÈTRIQUES: tindran la consideració
de dades sensibles només quan siguin utilitzades
per a identificar unívocament a una persona.
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11. Subjectes obligats

Tots els professionals

 Empreses

 Organismes públics i privats

 Associacions i fundacions

 Cooperatives…

Si tractem dades personals
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8. Principis

 Licitud. El tractament només serà lícit si compleix entre
d’altres alguna d’aquestes condicions:

 Consentiment.

 Relació contractual.

 Interessos vitals de la persona interessada o d’altres
persones.

 Obligació legal per a qui ostenti la condició de responsable de
tractament.

 Interès públic o exercici de poders públics.

 Interessos legítims prevalents de qui ostenti la condició de
responsable de tractament o de tercers als que s’hagin
comunicat les dades.

 Lleialtat. Es prohibeix la recollida de dades per mitjans
fraudulents, deslleials o il·lícits.

 Transparència. Circumstància i condicions del tractament
que afecten a les persones titulars de les dades, així com els
drets que les assisteixen. Així doncs, la informació que se les
adreci, tant pel que fa a les condicions dels tractaments que
les afecten com respecte a les respostes als exercicis de drets,
haurà de proporcionar-se de forma concisa, transparent,
intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
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9. Principis

 Limitació de la finalitat. Les dades personals seran recollides
amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran
tractades més endavant de manera incompatible amb aquestes
finalitats inicials.

 Minimització de les dades. Les dades personals seran
adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació
amb les finalitats per a les que són tractades.

 Exactitud. Les dades de caràcter personal han de ser exactes i
han de respondre amb veracitat a la situació actual del seu titular.

 Limitació del termini de conservació. Les dades personals
seran mantingudes de forma que es permeti la identificació de les
persones interessades durant el temps estrictament necessari per
a les finalitats del tractament. Excepcionalment les dades
personals podran conservar-se durant períodes més llargs sempre
que es tractin exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès
públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats
estadístiques.

 Integritat i confidencialitat. Aquest principi determina que les
dades personals han de ser tractades de tal manera que es
garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el
tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua,
destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures de
caràcter tècnic o organitzatives apropiades, en funció dels riscos
inherents al tractament.
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13. Principals novetats i obligacions

 Modificació dels avisos legals per adequar-los al
nou marc normatiu

 Registres d’activitat de tractament

 Document d’avaluació d’impacte

 Informe de riscos, si s’escau
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14. Avisos legals

Els avisos legals han de contenir:

 Informació identificativa del responsable 
de les dades

 Tractament que en farà

 Finalitat del tractament de les dades

 Termini de conservació

 Cessió de dades

 Drets que pot exercir el titular

 Possibilitat de reclamació davant l’Autoritat 
de control

 Contacte del DPO, si s’escau
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15. Registres d’activitat de tractament

Els responsables i encarregats del tractament hauran de 
dur un registre de tractament d’activitats efectuades sota 
la seva responsabilitat.

Exemples:

 Registre RRHH

 Registre Formació

https://www.aepd.es/agencia/transparencia/registro-actividades-tratamiento/gestion-rrhh.html
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/registro-actividades-tratamiento/formacion.html
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16. Document d’avaluació d’impacte

El document d’avaluació d’impacte és una eina que permet
avaluar de manera anticipada quins són els riscos potencials
als quals s’està exposat en funció del tractament que es fa de
les dades personals dins de l’entitat.

Facilita: eina de l’AEPD creada per identificar de forma
senzilla si un tractament implica un lleuger

risc, no resultant necessari dur a terme una EIPD.

https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3MzUyMTExNTMxNDAxNTY5NjEz?updated=true
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17. Avaluació d’impacte (EIPD)

 Els responsables de tractament hauran de realitzar

una Avaluació d'Impacte sobre la Protecció de

Dades (EIPD) amb caràcter previ a l'endegada

d'aquells tractaments que sigui probable que

comportin un alt risc per als drets i llibertats dels

interessats.

 S’ha d’identificar:

 Les amenaces que es poden produir o a les

que l’entitat està exposada

 Els riscos que suposaria la materialització

d’aquestes amenaces

 Les mesures de seguretat que té l’entitat o que

ha d’implementar per eliminar aquestes

situacions o bé reduir-les al màxim
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18. Contingut de l’avaluació d’impacte

Gestió dels riscos:

Identificació d’AMENACES

Què es una amenaça?: Qualsevol factor de risc amb

potencial per provocar un dany o perjudici als interessats

sobre les dades dels quals de caràcter personal es realitza

un tractament.

Què és el risc?: La possibilitat que es materialitzi una

amenaça i les seves conseqüències negatives

Si posem el focus en la protecció de les dades, les

amenaces es poden categoritzar principalment en tres

tipus:

1. Accés il·legítim a les dades.

2. Modificació no autoritzada de les dades.

3. Eliminació de les dades.
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Per estimar el nivell de risc, hem de tenir en compte
dos factors:

 La possibilitat de que es materialitzi

 L’impacte que tindria per a la privacitat dels
afectats que es manifestés el risc.
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20. Bases de licitud

 Consentiment exprés

 Relació contractual

 Interès legítim

 Interès públic
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21. Nou règim pel consentiment

El consentiment ha de donar-se mitjançant ACTE AFIRMATIU 
CLAR que reflecteixi una manifestació de VOLUNTAT LLIURE, 
ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA

 IMPORTANT: Si el consentiment sobre base escrita. S’ha
de diferenciar clarament dels altres assumptes.
Llenguatge clar i de fàcil accés

 Les caselles pre-marcades o la inacció no han de constituir
consentiment

EL CONSENTIMENT HA DE FACILITAR-SE PER A TOTES LES
ACTIVITATS DE TRACTAMENT REALITZADES AMB LA MATEIXA
FINALITAT.

Si el tractament té diverses finalitats, ha de donar-se el 
consentiment per totes elles.
El responsable del tractament ha de ser capaç de demostrar 
que l'interessat ho ha prestat per a aquesta fi concreta. 
CÀRREGA DE LA PROVA

DRET A REVOCAR CONSENTIMENT A QUALSEVOL MOMENT
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22. Consentiments atorgats amb anterioritat a 
l’aplicació del RGPD 

No serà necessari recavar novament el mateix si la
forma en que es va atorgar s’ajusta a les
condicions del RGPD.
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23. Els nous drets de les persones afectades

 Informació + consentiment

 ELS ARCO: accés, rectificació, oposició

 Novetats:

 DRET A L’OBLIT (SUPRESSIÓ)

 DRET A LA PORTABILITAT

 DRET A LA LIMITACIÓ DE TRACTAMENT

 DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS 
INDIVIDUALITZADES
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24. Nivells de protecció a categories
especials de dades

LOPD

• Bàsic

• Mig

• Alt

RGPD

• Sensibles (a més: 
infraccions i 
condemnes penals, 
biomètrics i 
genètics)

• los otros...
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25. RGPD. Mesures de seguretat

 EL nou RGPD recull entre els seus principis rectors,
llistats al seu article 5, el principi d'integritat i
confidencialitat (en la seva lletra f), que estableix:

“Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat
adequada de les dades personals, inclosa la protecció
contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant
l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives
apropiades”

 No obstant això, NO trobem en la norma un CATÀLEG
de mesures per garantir el compliment d’aquest
principi. Com podem llavors aplicar les mesures de
seguretat adequades?.

CONCLUSIÓ: LES QUE VULGUIS EN FUNCIÓ DELS
RISCOS QUE TINGUIS…
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26. Focus del RGPD. Riscos (I)

Article 32 del RGPD:

“Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos
d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les
finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat
i gravetat variables per als drets i llibertats de les
persones físiques, el responsable i l'encarregat del
tractament aplicaran mesures tècniques i
organitzatives apropiades per a garantir un nivell de
seguretat adequat al risc”.
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27. Focus del RGPD. Riscos (II)

En alguns casos els responsables podran seguir aplicant
les mateixes mesures que estableix el reglament de la
LOPD si els resultats de l'anàlisi de risc previ conclouen
que les mesures són les més adequades.

Alguns tipus de mesures:

 Xifrat de dades personals sensibles.

 Capacitat de garantir la confidencialitat i integritat
permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 Capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les
dades personals de forma ràpida en cas d’incidència.

 Verificació i avaluació periòdica de l’eficàcia de les
mesures aplicades.

 Incorporació de protocols a seguir per totes les
persones que tracten dades dins de l’entitat.
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28. Altres qüestions de la normativa: 
Responsable i Encarregat del tractament

 Responsable del tractament (RT). Persona física o
jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme
que, sol o conjuntament amb d'altres, determini les
finalitats i els mitjans del tractament. (art. 4.7 RGPD).

 Encarregat del tractament (ET). Persona física o
jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme
que tracti dades personals per compte del responsable
del tractament (art. 4.8 RGPD)

 Relació RT-ET. El RGPD reforça l’exigència al RT
respecte de l’elecció i el control de l’ET. És necessària
la formalització d’un contracte que ha de contenir:

 instruccions documentades del RT respecte a l’ET
(cessions i transferències).

 objecte i durada de l’encàrrec.

 tipus de dades personals.

 naturalesa del tractament.

 categoria de les persones interessades.
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29. Altres qüestions de la normativa: 
Responsable i Encarregat del tractament

 la previsió que les persones que han de tractar les
dades es comprometen a mantenir la
confidencialitat.

 garantia de nivell de seguretat adequat al risc.

 condicions per a sotsencàrrecs de tractament.

 assistència de l’ET al RT per atendre l’exercici dels
drets de les persones titulars de les dades.

 previsió de supressió o devolució de les dades per
part de l’ET al finalitzar l’encàrrec.

 l’obligació per part de l’ET de posar a disposició del
RT la informació necessària per demostrar que
compleix les obligacions de l’ET i per permetre i
contribuir a la realització d’auditories, incloses
inspeccions.
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30. Delegat de Protecció de Dades: 
Quan és obligatori designar-lo?

El RGPD introdueix la figura del DPO, que pot
formar part de la plantilla del RT o bé actuar en
el marc d'un contracte de serveis. Cal designar-
lo en els casos següents:

 Quan el tractament el dugui a terme una
autoritat o un organisme públic (tret de
jutjats i tribunals). En aquest cas, es pot
designar un únic DPO per a diverses
d'aquestes autoritats o organismes.

 Quan el tractament requereix l'observació
habitual i sistemàtica d'interessats a gran
escala.

 Quan el tractament té per objecte categories
especials de dades personals o dades
relatives a condemnes o infraccions penals.
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30. Delegat de Protecció de Dades: 
Funcions

El DPO té, entre d’altres, les funcions següents:

 Informar i assessorar el RT o ET i els
treballadors sobre les obligacions que imposa
la normativa de protecció de dades.

 Supervisar que es compleix la normativa.

 Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte
relativa a la protecció de dades.

 Cooperar amb l'autoritat de control.

 Actuar com a punt de contacte per a
qüestions relatives al tractament.
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34. Altres qüestions: Dret d’imatge

• Drets d’imatge. D’entre les dades que pot recollir
una entitat per l’exercici de la seva activitat social és
la seva fotografia a efectes identificadors. Ara bé, si
es les gravacions o presa de fotografies es realitza
en el marc de la realització d’un esdeveniment
puntual o recurrent, amb la finalitat de realitzar
difusió al butlletí electrònic o bé a la web oficial de
l’entitat, és necessari obtenir el consentiment exprés
de les persones titulars de les dades, als que
prèviament se les haurà d’haver informat amb
anterioritat, de la finalitat de la gravació i/o presa
d’imatges, dels actius de comunicació en els que
apareixerà publicades, durada de la difusió i territori.
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35. Compliment del RGPD 

 Complir amb la normativa és un deure

 El cost de complir la legalitat és molt inferior dels
perjudicis que pot implicar incomplir-la

 No complir-la pot comportar greus sancions en cas
d’inspeccions d’ofici o per denúncia

 Afecta directament a la seguretat i transparència de
l’entitat

 Consolida i incrementa la confiança dels seus
col·lectius vinculats: persones associades, persones
voluntàries, treballadors, col·laboradors, usuaris,
clients i proveïdors.

 Dóna tranquil·litat i prestigi al saber-se coneixedor de
fer les coses ben fetes

 Incrementa la bona imatge institucional-associativa, el
que acostuma a anomenar-se reputació en línia, tant
important en el món virtual d’Internet i a les xarxes
socials, que de per si continuen generant
molta desconfiança i al propi temps son grans difusors
d’informació.



Reglament (UE) 
2016/679 del 
Parlament Europeu i 
del Consell de 27 
d'abril de 2016 relatiu 
a la protecció de les 
persones físiques en 
relació al tractament 
de dades personals i a 
la lliure circulació 
d'aquestes dades

36. Denúncia i sancions

 Totes les persones poden presentar denúncia a l’Agència 
Espanyola de Protecció de dades.

 El RGPD, faculta a cada Autoritat de Control la fixació dels
criteris i de la quantia de les multes administratives en cada
cas.

 Les sancions qualificades com a greus impliquen fins a 10
milions d'euros o el 2% del volum de negoci total anual de
l'exercici financer anterior i les qualificades com a molt
greus fins a 20 milions d'euros o fins al 4% del volum de
negoci total anual de l'exercici financer anterior.



Contacte
ecas@acciosocial.org
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T. +34 93 295 5946
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