
 
 
 
 
 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Des del passat dia 25 de maig de 2018 és aplicable el Reglament Europeu 

2016/679, el qual introdueix novetats en matèria de protecció de dades que 

són d’obligat compliment per a les entitats. 

Els principals motius que han dut al Parlament i Consell Europeu a elaborar 

aquest Reglament són els següents: 

 Harmonitzar les legislacions en matèria de protecció de dades dels diferents 

estats membres. 

 Dotar d’un major control a les persones titulars de les dades sobre el 

tractament que es realitza de les mateixes, sobretot, a conseqüència de la 

globalització i de l’ús de les noves tecnologies. 

Anteriorment, la normativa relativa a la protecció de dades era la llei orgànica 

15/1999, la qual no ha estat derogada però sí substituïda en tot allò que el 

Reglament regula de manera diferent. 

PRINCIPALS NOVETATS DEL NOU REGLAMENT  

A continuació farem un recull de les principals novetats i de com afecten al 

funcionament de les entitats en matèria de protecció de dades. 

Informació sobre el tractament de les dades 

Amb el nou Reglament, s’haurà d’ampliar la informació que es dona a les 

persones sobre el tractament que es farà de les seves dades. Sempre s’haurà 

de fer per escrit, utilitzant un llenguatge clar i senzill. 

 Per tant, en el document de recollida de les dades s’haurà d’incorporar: 

 Dades del responsable del tractament, en aquest cas, l’entitat. 

 Dades del delegat/da de protecció de dades, en cas de tenir-ne. 

 Finalitat del tractament i la seva base jurídica. 

 En cas de cessió de dades, el/la destinatari/a de les mateixes 

 La categoria de les dades. 

 La intenció de transferir les dades a un tercer país (en cas de ser així). 

 Termini de conservació de les dades. 

 Drets de les persones titulars de les dades i el procediment per poder-los 

exercir. 

http://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/3008.pdf
http://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/Reglament_general_de_proteccio_de_dades/3008.pdf


 
 
 
 
 

Consentiment 

Amb la nova regulació, els i les titulars de les dades han de prestar el seu 

consentiment al tractament de forma expressa, inequívoca i mitjançant una 

acció pro-activa. 

Així doncs, els consentiments anteriors a l’aplicació del Reglament només seran 

vàlids si han estat recollits tal i com preveu la nova, és a dir, mitjançant una 

manifestació explícita. Per tant, desapareix la possibilitat d’obtenir un 

consentiment de forma tàcita. 

Drets dels titulars de les dades 

La normativa preveu un conjunt de drets que poden exercir les persones titulars 

de les dades, els quals, són els següents: 

 Dret d’accés a les dades. 

 Dret de rectificació de les mateixes quan s’escaigui. 

 Dret de cancel·lació de les dades que es considerin inadequades o 

excessives. 

 Dret d’oposició al tractament de certes dades. 

 Dret de supressió de les dades o també anomenat dret a l’oblit. 

 Dret de limitació del tractament. 

 Dret de portabilitat de les dades. 

 Dret a no ser objecte de decisions individualitzades. 

L’entitat, en principi, en el termini màxim d’un mes ha d’informar a la persona 

interessada de les actuacions derivades de la seva petició. En cas de no 

atendre la sol·licitud, ha d’informar i motivar la negativa en el mateix termini. 

Registre d’activitat de tractament de dades 

El Reglament europeu estableix la necessitat de dur registres d’activitat del 

tractament a fi de poder demostrar l’efectiu compliment de la normativa. 

Les principals informacions, entre d’altres, que han de contenir aquests registres 

d’activitat són les següents: 

 Identificació de les dades de contacte del responsable del tractament i 

del delegat de protecció de dades. 

 Finalitat del tractament. 

 Descripció de les categories dels interessats i de les dades que disposa 

l’entitat. 

 Categories de destinataris de les dades. 

 Transferències internacionals de dades en cas que n’hi hagi. 



 
 
 
 
 

Relacionat amb aquest registre d’activitat, s’ha de tenir en compte que 

desapareix l’actual obligació d’inscriure els fitxers a l’Agència de Protecció de 

Dades, prevista a la Llei 15/1999. 

Avaluacions d’impacte 

La nova legislació disposa que les entitats realitzin avaluacions d’impacte en 

matèria de protecció de dades quan es consideri que les operacions de 

tractament de les mateixes poden suposar un alt risc per als drets i llibertats de 

les persones.  

Aquest risc, sobretot, es refereix a aquelles situacions en les que les dades són 

especialment sensibles i quan s’utilitzen noves tecnologies per al seu 

tractament. 

L’avaluació d’impacte consisteix en un anàlisi dels riscos que es poden derivar 

del propi tractament de les dades que fa l’entitat i que poden afectar la seva 

protecció. A més, a conseqüència d’aquest anàlisi, s’han de prendre les 

mesures necessàries per a eliminar aquests riscos, o almenys, reduir-los. 

Sancions 

La nova legislació preveu diferents tipus de sancions, que poden ser: 

advertències, sol·licituds d’atenció a l’exercici dels drets dels interessats/des, 

limitacions en el tractament, i multes administratives. 

Una de les qüestions més rellevants en la regulació europea és la quantia de 

les sancions econòmiques, que poden arribar als 20 milions d’euros o al 4% del 

volum total de negoci de la organització que ha incomplert amb la normativa. 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:  

Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades en fer 

voluntariat d'Esplugues. www.entitats.esplugues.cat  

Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/inici 

Recursos de Xarxanet: 

http://xarxanet.org/juridic/recursos/les-10-claus-sobre-el-nou-reglament-de-

proteccio-de-dades-i 

http://xarxanet.org/juridic/recursos/les-10-claus-sobre-el-nou-reglament-de-

proteccio-de-dades 
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