
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de setembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer pública la 

sentència del cas “Facebook Ireland Ltd vs Maximillian Schrems”, assumpte 

C‑311/18, en base a la qual s’anul·la la Decisió d’Execució (UE) 2016/1250 de la 

Comissió de 12 de juliol de 2016 d'acord amb la Directiva 95/46/CE del Parlament 

Europeu i de Consell, sobre l'adequació de la protecció conferida per l'Escut de 

Privacitat UE-EUA, que declarava el nivell adequat per a les transferències 

internacionals de dades als EUA. 
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El passat 6 d’octubre de 2015 el TJUE ja va anul·lar, en la sentència c-362/14, l’anterior acord 

d’intercanvi de dades de caràcter personal entre la UE i els EUA, al·legant interferències del 

govern dels EUA i de les seves agències estatals per motius de seguretat que vulneraven els 

drets dels ciutadans de la UE, conegut com a Port Segur (“Safe Harbour”). 

Aquella sentència provocà un període d’inseguretat jurídica que va afectar a una gran part 

d’empreses, entitats públiques i treballadors autònoms, que en aquell moment tenien contractat 

algun tipus de servei vinculat amb prestacions de cloud coumputing, plataformes de gestió de 

dades, correu electrònic, etc., que impliqués la transferència de dades de caràcter personal a 

empreses situades als EUA.  

Aquell període d’inestabilitat va durar fins a principis del segon semestre de l’any 2016 fins que, 

el 12 de juliol d’aquell mateix any, es va aprovar l’anteriorment mencionat (i ara anul·lat), acord 

de l’Escut de Privacitat UE-EUA (Decisió d’Execució UE 2016/1250). 

La citada sentència del TJUE de 16 de juliol de 2020, torna a posar sobre la taula una nova 

etapa transitòria d’inestabilitat que afectarà de nou a totes aquelles empreses, ens públics i 

petits empresaris que tinguin contractats serveis prestats per empreses nord-americanes (EUA) 

que impliquin una transferència internacional de dades als EUA. 

La Comissió Europea de Protecció de Dades, en un recent comunicat, informà que ja s’estan 

buscant noves vies per tal de poder iniciar converses per un nou acord amb els EUA que 

garanteixi, d’una vegada per totes, uns nivells de compliment equiparables als estàndards 

europeus en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

 

D’acord amb el vigent Reglament UE 679/2016 de protecció de dades (RGPD), totes aquelles 

comunicacions de dades amb destí a tercers països o organitzacions internacionals (amb el 

benentès de països fora de la UE als quals no els hi és d’aplicació el citat RGPD) requereixen, 

com a condició prèvia necessària per la seva transmissió i/o posterior tractament, que en el país 

de destí s’ofereixi a les persones titulars d’aquestes dades, les mateixes garanties que les 

recollides en el RGPD. 

 

Creiem important remarcar que aquesta sentencia no implica necessàriament que, a partir 

d’ara, ja no es puguin fer transferències internacionals als EUA, sinó que la Decisió de la 

Comissió citada (Escut de Privacitat) ja no és una via que empari legalment aquest tipus de 
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transferències i, per tant, s’haurà de substituir per algun dels mecanismes regulats en el Capítol 

V del RGPD: 

- Revisar quines transferències internacionals de dades amb els EUA estan vigents en el 

sí de l’organització i quina és la base legal que l’empara per tal d’identificar aquelles 

que es puguin veure afectades per aquesta sentència.  

  

- Signar un document basat amb les Clàusules Contractuals Tipus: 2010/87/: Decisió de 

la Comissió, de 5 de febrer de 2010, relativa a les clàusules contractuals tipus per la 

transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers 

països. Recalcar que, d’acord amb la citada sentència del TJUE, s’augmenten les 

exigències de control en el compliment d’aquest tipus de contractes, tant pel que fa a 

les parts (l’exportador de dades de la UE i l’importador de dades dels EUA) com per la 

supervisió de les agències de control (AEPD).  

 

- En el cas de grups d’empreses, valorar la creació d’unes Normes Corporatives 

Vinculants. 

 

- L’exigència d’altres garanties complementàries que permetin acreditar el compliment 

de les mateixes garanties del RGPD, ja sigui mitjançant l’adhesió a Codis de Conducta 

o l’emissió de Certificats oficials vinculants.  

 

- Plantejar-se contractar amb prestadors de serveis que tractin les dades en territori 

comunitari. 

 

Per últim, recordar que la transferència internacional de dades a un destinatari que es troba en 

un tercer país o a una organització internacional quan no concorrin les garanties, requisits o 

excepcions que estableixen els arts. 44 a 49 RGPD està tipificada com una infracció molt greu 

(art. 71.1.l LOPD) amb sancions que poden arribar als 20.000.000 € o el 4% del volum de negoci 

total anual global de l'exercici financer anterior (optant-se per la de major quantia). 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

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

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


