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Barcelona, a 18 d’ abril de 2016 

 
 
 

Distingit client: 

 

La Comissió Europea va publicar a principis de l’any 2012 la seva Proposta de Reglament 

sobre protecció de dades personals. Des d’aleshores, les diferents institucions europees 

(Comissió, Parlament i Consell de la Unió Europea) han estat discutint les propostes. 

 

Davant d’aquesta situació, el passat 14 d’abril de 2016, el Parlament Europeu va aprovar el text 

definitiu del Reglament Europeu de Protecció de Dades (el “Reglament”, des d’ara). Aquest 

Reglament renova i substitueix el marc regulatori de tota la Unió Europea (U.E., des d’ara) en 

matèria de protecció de dades i resultarà d’aplicació directa a tots els Estats Membres de 
la U.E., sense necessitat que sigui traslladat per una norma nacional. 
 

El present Reglament suposa la derogació de l’anterior normativa sobre protecció de dades de 

caràcter personal, amb la intenció d’ harmonitzar les legislacions europees sobre la matèria 

vigents a l’actualitat, i que produïen una diversitat de criteris en la seva aplicació real i pràctica, 

amb tot això, s’aconsegueix un reforç de la protecció de les dades personals dels ciutadans de 

la U.E. i la lliure circulació dels mateixos dins de l’ esmentat àmbit territorial. 

 

Cal recordar al respecte, que l’entrada en vigor del present Reglament es produirà als 20 dies 

de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, malgrat això, la seva efectiva 

aplicació resultarà en el termini de dos anys computats des de la data de publicació abans 

esmentada. 

 

PRINCIPALS NOVETATS 
 

1. El seu àmbit d’aplicació, no sols es centrarà als responsables i encarregats del 

tractament establerts en territori europeu, sinó que s’ampliarà a empreses que realitzin 

tractament de dades de ciutadans europeus. 
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2. Es produeix un enfortiment de les garanties necessàries per a l’obtenció del 

consentiment dels afectats, tanmateix, s’exigeix que el consentiment sigui clarament 

inequívoc, i que el mateix es gestioni adequadament. 

 

Tenint en compte l’anterior, una altre de les novetats que s’introdueixen, és que si es 

realitza un us de serveis de la societat de la informació per part de menors de 16 anys, 

o de 13 per als estats membres de la U.E. que així ho acordin, s’haurà de comptar amb 

el consentiment dels progenitors o tutors legals. 

 

3. Es reconeixen una sèrie de nous drets per als afectats, establint-se al respecte, que el 

termini per respondre a la petició d’exercir aquests drets per part del destinatari del 

requeriment s’amplia a un mes, ( tenint en compte que el termini actual és de 10 dies), 

podent-se prorrogar dos mesos addicionals, quan la complexitat de l’assumpte ho 

aconselli. Tanmateix, els drets es poden resumir en el dret a la informació, d’accés, de 

rectificació i esborrat (dret a l’oblit), de restricció del tractament, de portabilitat i 

d’objecció matèria publicitària). 

 

4. S’estableix el principi d’ accountability, en virtut del qual, els subjectes obligats, tenint 

en compte l’estat de la tecnologia i els costos d’implementació, i atenent a la 

naturalesa, finalitats, àmbit i context del tractament, a més a més de la gravetat per als 

drets i llibertats dels individus i els riscos de probabilitat de canvi, hauran d’implementar 

mesures tècniques i organitzatives tant en el moment de determinació de les mesures a 

adoptar com abans de l’obtenció de la dada i durant el tractament en sí mateix, és a dir, 

que la privacitat ha d’abraçar tot el cicle de vida de la dada, introduint les degudes 

garanties que permetin complir amb el que disposa a la normativa aplicable. 

 

5. S’imposa la obligació de comunicar les esquerdes de seguretat que afecten a les dades 

personals a l’Autoritat de Control, sense retards injustificats, tan aviat com sigui 

possible, dins del termini de les 72 hores següents des que es tingui coneixement de 

l’incident. De produir-se passades el referit termini, s’haurà d’adjuntar a la notificació la 

justificació d’aquest retard.  

A més a més, sols es podrà obviar aquest tràmit si l’esquerda de seguretat no posa en 

risc els drets i llibertats dels individus. No obstant això, si l’esquerda la pateix 

l’encarregat del tractament, haurà de comunicar-ho al responsable del tractament 

sense demora injustificada. 
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6. Queda suprimida l’obligació d’inscriure els fitxers davant el Registre General de 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja que s’entén que aquestes obligacions 

formals no aporten valor respecte de la protecció de dates personals, i en substitució, 

s’imposen obligacions internes de control i registre. 

 

7. Apareix l’obligació de realitzar una avaluació de riscos, amb caràcter previ al 

tractament, que permetrà que les mesures que s’adoptin tinguin com a finalitat evitar la 

pèrdua de dades, cessions i accessos no autoritzats. 

 

8. S’introdueix la figura del Delegat de Protecció de Dates (DPO), tant en autoritats i 

organismes públics, com en empreses amb almenys 250 empleats. No obstant, en els 

casos de grups d’empreses es podrà comptar amb un únic “DPO”. Cal anunciar que 

l’adopció d’aquesta figura es podrà realitzar internament o de manera externalitzada 

mitjançant un tercer. 

 

9. Es millora el sistema de regulació per a les transferències internacionals de dades, que 

en l’anterior regulació, la Directiva, no apareixia suficientment especificat. 

 

10. Pel que es refereix al règim sancionador previst, i sense perjudici del dret 

d’indemnització que l’afectat pogués reclamar judicialment, les sancions poden arribar 

(i) fins 10.000.000 d’euros o fins el 2% del volum de negocis mundial; o (ii) fins 

20.000.000 Euros o fins el 4% del volum de negocis mundial, segons el tipus 

d’incompliment en què s’hagi incorregut. 

 

En conclusió, i en ordre del comentat amb anterioritat, es fa essencialment recomanable que 

les organitzacions busquin un assessorament legal per adaptar-se al nou Reglament. 

Tanmateix, també seria aconsellable tenir present, que la realització d’aquest procés 

d’adequació s’emmarca dins de la cultura del compliment que les organitzacions han d’adoptar, 

no sols des de la perspectiva de la protecció de dades, sinó des de tots els àmbits de riscs als 

quals es troba exposada una determinada companyia, tenint en compte que l’ inici de tot aquest 

procés comença amb l’avaluació de les àrees de risc especificades de l’empresa; continua amb 

la recomanació de mesures correctores, la preparació i redacció de protocols interns i la 

implantació dels mateixos. I finalitza amb la revisió periòdica, tant de l’evolució de la 



 
Circular nº 7 / 2016 

 
Dret mercantil: Protecció de 

                                                                                                      dades de carácter personal 
 

 
 

 

  
 

 
 
 4 

implantació, com de l’adaptació del programa de compliment adaptat als canvis normatius que 

es vagin produint. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Óscar 

Casanovas, Mateu Lázaro i Albert Castellanos estan a la seva sencera disposició per a 

qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present Circular. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La present circular te amb 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 tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 

© 2016 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Tots els drets reservats. 


