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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 tercer 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 tercer trimestre de 

l’any 2019. 

 

NOVETATS 

 

Les principals novetats que ocupen aquest tercer trimestre són les següents: 

 

 CONSIDERACIÓ DE “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” DEL TITULAR D’UNA 

PÀGINA WEB PELS ENLLAÇOS A UNA XARXA SOCIAL: La Sentencia del Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea (del 29 de juliol de 2019) en el cas Fashion ID GmbH & 

Co. KG (una empresa dedicada a la venta online de roba) i Verbraucherzentrale NRW 
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eV (una associació de consumidors), estableix que pot tenir la consideració de 

“responsable del tractament” l'administrador d'una pàgina web que insereixi en aquesta 

un mòdul social (en aquest supòsit es tractava del botó “m’agrada” de la xarxa social 

Facebook) que permeti que el navegador de l’usuari d'aquesta pàgina sol·liciti 

continguts del proveïdor del mòdul instal·lat i, en base a aquest fet, transmeti a 

aquest proveïdor dades personals dels propis usuaris, siguin o no a la vegada usuaris 

del proveïdor. Consulta AQUÍ el text íntegre de la Sentència. 

 

 LES DADES DE CONSUM ENERGÈTIC COM A DADA DE CARÀCTER PERSONAL: 

La Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera del Contenciós-Administratiu, secció 3a 

(del 12 de juliol de 2019) estableix que les dades de consum energètic individualitzades 

per a cada punt de subministrament, que es troben a les Corbes de Càrrega Horària 

(CCH), juntament amb el codi universal que identifica a cada punt de subministrament 

(“CUPS”) que les distribuïdores remeten a l’operador del sistema, poden ser 

considerades dades de caràcter personal, atès que contenen una informació relativa 

als hàbits de conducta d’una persona física identificable, ja que l’operador del 

sistema pot arribar a conèixer la identitat del titular del contracte de subministrament 

o de l’usuari en qüestió. En el CENDOJ es pot consultar el text íntegre de la sentència. 

 
 

 
 Per altra banda, 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 no és obligatori realitzar una 

avaluació d’impacte en protecció de dades (AIPD), en compliment de l’art. 

35.5 RGPD. A grans trets, d’acord amb aquest llistat, que es basa en el 

document WP 248 Directrius sobre l’avaluació de l’impacte relativa a la protecció 

de dades, del Grup de l’Article 29 (actualment el Comitè Europeu de Protecció 

de Dades), es considera que no requereixen una avaluació d’impacte: 

I. Els tractaments realitzats en base a les directrius d’una Autoritat de 

Control, Codis de Conducta degudament aprovats o el 

compliment d’una obligació legal. 

II. Els tractaments realitzats en l’exercici professional de 

treballadors autònoms de forma individual (principalment metges 

i advocats). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=216555&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=4746947
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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III. Els tractaments vinculats amb els procediments de gestió interna 

d’una PIME (comptabilitat, recursos humans, nòmines, seguretat 

social i salut laboral). 

IV. Els tractaments realitzats per les comunitats de propietaris. 

V. Els tractaments realitzats per col·legis professionals i 

associacions sense ànim de lucre per la gestió dels seus socis i 

donants. 

El Llistat publicat es pot consultar a la web de l’AEPD. Fes clic AQUÍ. 

 

o La Nota Tècnica relativa al Deure d’informar i altres mesures de 

responsabilitat proactiva en APPS per a dispositius mòbils. En aquest 

document, l’AEPD estableix un marc de referència per al desenvolupament i ús 

d’APPS utilitzables en l’educació obligatòria i aquelles que monitoritzen 

l’activitat física, el benestar i la salut, tant pel que fa als requisits vinculats amb 

el deure d’informar als usuaris com a les relacions jurídiques amb 

col·laboradors i tercers que intervinguin en el seu desenvolupament.  Enllaç: 

“Nota técnica Apps móviles”.  

 

o L’AEPD ha obert un nou Canal de Reclamacions vinculades amb la difusió 

il·legítima d’imatges especialment sensibles (principalment imatges de 

contingut sexual o que mostrin actes d'agressió) pensat per donar resposta a 

tots aquells supòsits en els quals la persona afectada hagi denunciat al prestador 

de serveis de la plataforma, a través de la qual s’hagi difós el contingut denunciat 

sense el seu consentiment, i aquest no hagi donat resposta o bé aquesta no hagi 

sigut satisfactòria. El mencionat canal es troba disponible a la Seu Electrònica 

de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf  

 

 

CONSULTES DESTACADES 

 

Destacar d’entre les consultes rebudes pel despatx respecte a les novetats sobre protecció de 

dades, les següents: 

 

https://www.aepd.es/media/guias/ListasDPIA-35.5l.pdf
https://www.aepd.es/media/notas-tecnicas/nota-tecnica-apps-moviles.pdf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf
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 Els contractes “d’encarregat del tractament” que estiguin correctament signats (és a 

dir, que compleixin els requisits establerts per l’article 12 de l’anterior LOPD) des 

d’abans de l’entrada en vigor del RGPD, mantindran la seva vigència fins el 25 de 

maig de 2022, sempre i quan les condicions contractuals que originaren la seva 

signatura no siguin objecte de modificació. Aquesta qüestió es va introduir a la disposició 

transitòria cinquena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 

 

 D’entre els supòsits establerts per l’article 6 del RGPD que regulen la licitud dels 

tractaments de dades, és a dir, la base que legitima la recollida i tractament de dades de 

caràcter personal, el preàmbul de la LOPDGDD distingeix entre el compliment d’un 

interès públic (lletra e) i la satisfacció d’un interès legítim (lletra f), com a base del 

tractament, en els següents casos: 

 

Interès públic Interès legítim 

Videovigilància (art. 22 LOPDGDD) Dades de contacte d’empresaris individuals 

i professionals liberals (art.19 LOPDGDD) 

Sistemes d’exclusió publicitària (art. 23 

LOPGDD) 

Sistemes d’informació creditícia  (art. 20 

LOPDGDD) 

Sistemes d’informació de denúncies 

internes (art. 24 LOPDGDD) 

Comunicacions de dades en determinades 

operacions mercantils - fusió, escissió, etc.- 

(art 21 LOPDGDD) 

 

 

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

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

nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

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. 


