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RESUM 

El passat mes de maig va complir-se un any de l’entrada en vigor de la normativa de protecció 

de dades de caràcter personal (Reglament UE 2016/679). Tot i el temps transcorregut, 

empreses i professionals encara tenen dubtes respecte a la seva correcta aplicació.  

Per aquest motiu, des d’Audiconsultores hem iniciat un recopilatori trimestral de totes aquelles 

novetats i consultes més destacades sorgides respecte a l’aplicació de la RGPD. En aquesta 

circular trobaràs la informació corresponent al segon trimestre del 2019. 

 

ANTECEDENTS 

La normativa de protecció de dades de caràcter personal, que és de plena aplicació des del 25 

de maig de 2018, està formada per el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 

27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroguen la Directiva 

95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (LOPGDD). 

A continuació expliquem les novetats i consultes més destacades del segon trimestre de 

l’any 2019. 

 

NOVETATS 

 

Les principals novetats que ocupen aquest segon trimestre de l’any 2019, són els següents: 

 

 La Sentencia del Tribunal Constitucional (de 22 de maig de 2019) va estimar el recurs 

d’inconstitucionalitat presentat pel Defensor del Poble contra el nou art. 58 bis de la Llei 

orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), i en conseqüència 

en va declarar contrari a la Constitució Espanyola i nul el seu apartat 1 (els aparts 

2 a 5 segueixen vigents). L’article 58.1 bis LOREG permetia als partits polítics 
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recavar, sense consentiment dels seus titulars, dades sobre opinions polítiques 

en el marc d’activitats electorals, al·legant únicament un interès públic. Aquesta 

modificació va tenir el seu origen en la controvertida disposició final tercera, apartat dos, 

de la LOPDGDD, aprovada per acord unànime de tots els partits amb representació al 

Congrés dels Diputats durant l’anterior legislatura. El text íntegre de la Sentència es pot 

consultar a https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-9548.  

 

 L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat diferents materials 

d’especial interès, com ara: 

 

 
o El Llistat de tractaments en els quals es obligatori realitzar una avaluació 

d’impacte en protecció de dades, en compliment de l’art. 35.4 RGPD. D’acord 

amb aquest llistat, només que es compleixin 2 o més dels 11 criteris descrits, 

serà obligatòria la seva realització, sumant-se a la resta de supòsits definits a 

l’art. 35 RGPD. És important recordar que l’incompliment d’aquesta obligació 

suposa una infracció greu de la normativa, amb multes administratives que 

poden arribar fins als 10.000.000€ o el 2% del volum de negoci total anual global 

de l’exercici financer anterior. El Llistat publicat es pot consultar a: 

https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-es-35-4.pdf.  

 

o La Nota Tècnica “La K-Anonimidad como medida de privacidad”, centrada 

en els límits dels procediments d’anonimització de dades de caràcter personal, 

l’anàlisi dels riscos de re-identificació dels subjectes titulars d’aquests dades i la 

implementació de mesures per gestionar-los. El document es pot consultar a:  

https://www.aepd.es/media/notas-tecnicas/nota-tecnica-kanonimidad.pdf. 

 

o La Guia “Drones y Protección de Datos”, que proporciona un conjunt 

d’orientacions dirigides als operadors de drons que registrin o processin imatges, 

vídeos, sons, dades biomètriques de geo-localització o de telecomunicacions, 

entre d’altres, relacionades amb persones identificades o identificables. El 

document es pot consultar a: https://www.aepd.es/media/guias/guia-drones.pdf.  

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-9548
https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-es-35-4.pdf
https://www.aepd.es/media/notas-tecnicas/nota-tecnica-kanonimidad.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-drones.pdf
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Destacar també, entre els més recents, els següents Informes Jurídics de l’AEPD: 

 Qüestions vinculades a la designació del Delegats de Protecció de Dades 

(DPD) a les Administracions Públiques, en el qual es tracten aspectes com: 

(i) la competència per la designació d’un DPD; (ii) la relació del DPD amb l’equip 

de persones que li donen suport; (iii) la validesa del model d’un únic de DPD per 

diferents entitats; i (iv) els conflictes d’interès i les competències d’un DPD. 

L’Informe íntegre es pot consultar a: https://www.aepd.es/media/informes/2019-

0011-cuestiones-nombramiento-DPD-en-las-AAPP.pdf.  

 

 La publicació de les qualificacions de les assignatures per part de les 

Universitats, en el qual es defineixen quines són les vies més apropiades per la 

publicació de les notes dels alumnes, en base al nou marc legal del RGPD i la 

LOPDGDD. L’Informe íntegre es pot consultar a: 

https://www.aepd.es/media/informes/2019-0030-publicacion-calificaciones.pdf.  

 

 

CONSULTES DESTACADES 

 

Destacar d’entre les consultes rebudes pel despatx durant aquest segon trimestre de l’any 2019, 

les següents: 

 

 El contingut del dret d’informació previ a la recollida i posterior tractament de dades 

de caràcter personal, ja sigui mitjançant la pàgina web, un correu electrònic o un 

formulari, ha de complir amb els requisits establerts per l’art. 13 del RGPD. D’acord amb 

l’art. 12 del RGPD aquesta informació s’ha de facilitar de forma concisa, transparent, 

intel·ligible i de fàcil accés, mitjançant un llenguatge clar i senzill. És per aquest motiu 

que l’AEPD recomana adoptar un sistema d’informació per capes, definit a l’apartat 

de Preguntes més freqüents (FAQS) de la Seu Electrònica de l’AEPD: 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00038.  

 

 En motiu de la nova obligació pels empresaris a implementar un Registre de la jornada 

laboral, des del punt de vista de la normativa de protecció de dades cal tenir en compte 

els següents aspectes: 

 

https://www.aepd.es/media/informes/2019-0011-cuestiones-nombramiento-DPD-en-las-AAPP.pdf
https://www.aepd.es/media/informes/2019-0011-cuestiones-nombramiento-DPD-en-las-AAPP.pdf
https://www.aepd.es/media/informes/2019-0030-publicacion-calificaciones.pdf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00038
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00038
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o La base que garanteix la licitud del tractament de dades dels treballadors 

és la necessitat del compliment d’una obligació legal aplicable (art. 34.9 Estatut 

dels Treballadors), d’acord amb l’art. 6.1.c del RGPD. 

 

o L’empresa té l’obligació legal de conservar les dades recollides per aquest 

registre dels darrers 4 anys.  

 
o En el cas d’utilitzar com a mitjà de registre, una dada com l’empremta dactilar 

dels treballadors, cal tenir en compte que l’art. 9.1 del RGPD estableix que les 

dades biomètriques tenen la consideració de categories especials de dades 

personals, i per tant els seran d’aplicació les limitacions, mesures i obligacions 

establertes per aquesta categoria de dades.  

 

 

 

Els professionals de l’Àrea Legal especialistes en protecció de dades estàs a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 
 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d'informació 

general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de 

cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 2019 "Audiconsultores Advocats i Economistes, 

S.L.P.". Tots els drets reservats 


