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NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIÓ 

EUROPEA 

 

 

 

A partir del dia 25 de maig de 2018 serà d’obligat compliment el Reglament General de 

Protecció de Dades de la Unió Europea.  

 

Aquest reglament no tan sols s’aplicarà a aquelles empreses i/o entitats establertes a la Unió 

Europea que gestionen dades, sinó també s’aplicarà a totes aquelles empreses i/o entitats que 

estan establertes fora de la Unió Europea i porten a terme tractaments de dades derivats d’una 

oferta de béns o serveis destinats a ciutadans de la Unió Europea,  accions dirigides a 

ciutadans de la Unió Europea o com a conseqüència d’una monitorització i seguiment del seu 

comportament.   

 

El Reglament Europeu introdueix diverses novetats destinades a optimitzar i donar millor 

garantia a la gestió de dades de caràcter personal, així com a unificar criteris a nivell europeu. 

A continuació passarem a detallar algunes de les principals novetats: 

 

Principi de transparència.-  El principi de transparència consisteix en l’obligació de tractar 

les dades personals de manera lícita, lleial i transparent. 

 

Principi de responsabilitat proactiva.- Aquest principi exigeix a les empreses i entitats 

l’obligació d’aplicar totes aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries, per tal de 

garantir i poder demostrar que el tractament de les dades s’ajusta a la normativa vigent. Les 

empreses i/o entitats que gestionin amb dades personals hauran de prendre mesures fetes a 

mida, en funció de la naturalesa de les dades  que tracten, les característiques pròpies de 

l’empresa, els treballadors que poden tenir-hi accés, el risc que genera l’accés a les dades i/o 

la seva difusió, el cost de les mesures...  

 

Serà necessari un seguiment constant de l’implantació de les mesures preses. I, si s’escau, fer 

les modificacions que corresponguin en cada moment. 

 

Avaluació d’impacte.- S’introdueix l’obligació de dur terme una avaluació d’impacte per 

aquelles empreses que tracten amb dades que poden causar un alt risc d’impacte en els drets i  

llibertats de les persones físiques. L’obligació de l’avaluació del risc s’enllaça amb el principi  
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de responsabilitat proactiva, ja que serà un element necessari per determinar les mesures de 

seguretat que haurà de prendre.  

 

Delegat de Protecció de Dades.-  Es crea la figura del Delegat de Protecció de Dades       

(Data Protection Oficcer) que serà un assessor, persona física o jurídica, externa o interna a 

l’entitat, que gestionarà i coordinarà el control del compliment de la protecció de dades.  

 

El consentiment.-  Caldrà que el consentiment de la persona afectada en la cessió de les 

dades tingui caràcter general, així com que sigui lliure, l’interessat estigui degudament 

informat i el consentiment sigui específic i inequívoc. Per tant, es requereix que el 

consentiment sigui  exprés (no tàcit), corresponent a la empresa o entitat acreditant que la 

persona afectada ha estat degudament informada del motiu o motius múltiples concrets pels 

quals es tractaran les seves dades i n’ha donat el seu consentiment de forma expressa.  

 

El consentiment dels menors.- El Reglament estableix que cada estat podrà fixar l’edat en 

que un menor pot atorgar el seu consentiment, sense el vistiplau dels seus progenitors o tutors, 

fixant com a edat mínima per tots els estat membres de la Unió Europea els tretze anys. En 

l’estat Espanyol l’edat mínima és els 14 anys.  

 

El dret a l’oblit.- S’introdueix el dret a l’oblit que consisteix en el dret dels afectats a 

demanar la supressió de les dades quan aquestes ja no siguin necessàries per la finalitat per les 

quals es varen recollir, quan l’interessat s’oposi al tractament o  quan les dades s’hagin 

recollit de forma il·lícita.  

 

El dret a la portabilitat.- S’introdueix aquest dret per mitjà del qual la persona que ha 

facilitat les seves dades a un responsable que els està tractant  en un format estructurat, d’ús 

comú i de lectura mecànica, pot sol·licitar a aquest responsable que les transmeti a un tercer 

responsable de dades, sempre i quan sigui possible.  

 

Increment de les sancions.-  S’incrementen les quanties de les sanciones pels casos 

d’incompliment de la normativa i obligacions legals exigits per la protecció de dades.  
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