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NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament general de protecció de dades (RGPD), Reglament de la UE 2016/679, va entrar 
en vigor el 25 de maig de 2016, però no serà aplicable fins al 25 de maig de 2018. Aquest 
Reglament derogarà les actuals directives de protecció de dades i substitueix les lleis nacionals 
en tots els estats membres de la Unió Europea.

El fet de posposar dos anys la seva aplicació permet a les organitzacions, empreses i 
organismes que puguin preparar-se de forma gradual per adaptar-se als nous requeriments. 
Per altra banda, també permet que l’Estat pugui elaborar les normes necessàries per 
desenvolupar i permetre l’aplicació del Reglament. 

El nou Reglament tindrà un impacte molt important. Afectarà principalment la claredat en la 
informació als interessats, el tractament, el consentiment i les mesures de seguretat de les 
dades, els contractes entre els responsables i encarregats de les dades, l’àmbit d’aplicació...

Amb la finalitat de facilitar l’adaptació de les pimes al nou RGPD, l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (AEPD) ha publicat material i recursos, que inclouen:

Guia del Reglament general de protecció de dades per a responsables del tractament. És 
un recull de les qüestions principals que les organitzacions han de tenir en compte per 
complir les obligacions i també inclou una llista de verificació per avaluar si s’han fet les 
passes necessàries per estar en condicions de fer una correcta aplicació del nou 
Reglament.
Directrius per a l’elaboració de contractes entre responsables i encarregats de 
tractament. Estableix que les relacions han de formalitzar-se mitjançant contracte o acte 
jurídic que les vinculi.
Guia per al compliment del deure d’informar. Ofereix recomanacions i solucions 
pràctiques sobre com informar als ciutadans sobre les dades que es tractaran. Estableix 
una llista exhaustiva dels continguts que s’han d’exposar.

Així mateix, l’AEPD també està preparant una eina d’autoavaluació en línia dirigida a les pimes 
que facin tractaments amb un risc baix o molt baix per als drets dels interessats. En aquests 
casos els pot oferir l’accés a les mesures de compliment que el Reglament europeu exigeix.
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