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Potser encara no havíem digerit del tot el Reglament general de protecció de dades (RGPD) 
(http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/textos_normatius/), maig del 2018, que 
ja teníem damunt la taula la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals
 (http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/textos_normatius/). 

La primera qüestió a abordar és la interacció entre el RGPD i la LOPDGDD i l’ordre de prioritat 
entre ambdues normes. 

Hi ha qui diu: “Ara que tenim una nova LOPD, la seva aplicació és preferent?” La resposta és 
clara i contundent: no. La norma que regula de manera principal i preferent el dret fonamental 
a la protecció de dades és el RGPD, que té eficàcia directa i per tant s’aplica en primer terme. El 
que fa la LOPDGDD -tal com indica en el preàmbul i l’article 1- és desplegar i complementar el 
RGPD, així com depurar l’ordenament intern, amb l’objectiu últim de procurar seguretat 
jurídica. De fet, la intenció inicial era que aquesta llei, que adequa i complementa el RGPD, ja 
estigués vigent el maig del 2018, però la tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats es 
va demorar per diverses circumstàncies.  

Els aspectes de contingut de la LOPDGDD que considerem més destacables a comentar de 
manera molt resumida i per tant pràctica per al lector són: 

A) Tractament de dades

Dades de contacte dels empresaris: la base jurídica per fer el tractament d’aquestes 
dades seria l’interès legítim. sempre i quan la seva finalitat sigui professional.

Dades de persones difuntes: vincles familiars o de fet, institucions o persones 
designades representants legals.

Consentiment de menors d’edat: el consentiment dels menors de 14 anys l’ha de donar 
els seus pares o tutors legals.

Obligació legal de interès públic: el tractament ha d’estar fonamentat en una norma 
d’obligació legal, interès públic o exercici de poder públic.

Categories especials de dades: són dades tals com: afiliació sindical, religió, orientació 
sexual, creences o origen racial/ètnic i salut.

Arxiu públic: el tractament de dades amb finalitat d’arxiu basat en l’interès públic serà 
lícit per les Administracions Públiques.

Infraccions penals: el tractament es portarà a terme per òrgans competents, advocats i 
procuradors, els quals necessiten un DPD.

B) Obligacions segons normativa

Responsabilitat activa: protecció de dades des del disseny i per defecte. De manera 
proactiva.

Registre activitats de tractament: donar d’alta un registre de tractament de dades i 
especificar les activitats i circumstàncies establertes en el RGPD.
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Bloqueig de dades: les dades bloquejades no es poden utilitzar sota cap finalitat.

Delegat de Protecció de Dades: col·legis professionals, centres d’ensenyament, 
establiments financers, de crèdit, asseguradores, advocats, centres de salut, etc. La 
normativa obliga la figura del DPD.

Normativa electoral: els partits polítics podran recollir dades personals en les seves 
activitats electorals.

C) Drets digitals dels treballadors

Desconnexió digital fora de l’horari de treball: l’empresa elaborarà un protocol d’ús dels 
dispositius digitals i aquest ha de ser comunicat als treballadors.

Accés per part de l’empresa a continguts del treballador: les normes d’ús de dispositius 
digitals hauran de regular amb precisió l’abast de la privacitat del treballador. És 
necessari que el protocol d’usos d’aquests dispositius contempli de forma precisa els 
usos permesos i les mesures previstes per garantir aquesta privacitat.

Gravació de l’empleat mitjançant la videovigilància i geolocalització: dret legítim de 
l’empresari.

D) Dret a l’oblit

Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per la qual foren recollides o tractades.

Quan les dades s’han obtingut o tractat de forma il·lícita.

Quan l’usuari interessat retira el seu consentiment perquè se segueixin utilitzant les 
seves dades.

E) Drets digitals

Pel que fa a menors:

Xarxes socials: L’edat mínima d’accés a les xarxes socials sense el consentiment exprés 
dels pares és 14 anys.

Difusió d’imatges: suposa una intromissió il·legítima als seus drets fonamentals, pot 
acabar en una intervenció del Ministeri Fiscal.

Educació digital: en l’àmbit educatiu s’estableix la necessitat que es garanteixi l’ús segur 
d’eines digitals.

Pel que fa a Internet:

Facilitats d’accés: bonus socials per facilitar l’accés d’Internet en tots els sectors de la 
població.

Neutralitat: garantir la seguretat de les comunicacions que els usuaris reben o envien a 
través de la xarxa.

Testament digital: designar en els tractaments els seus hereus digitals per tal de poder 
exercir els seus drets.

Així doncs, la nova LOPDGDD no ha fet més que accentuar encara més i, fins i tot en 
alguns casos, afegir més obligacions que les establertes en la normativa europea RGPD.
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 Jordi Arderiu i Turon
Joan Manel Balastegui i Torrent

Xavier Canet i Vila
Isabel Casadevall i Hernández

Raquel Frigola i Martínez
Elisabet Mullera i Llorens

Cecília  Paino i Lloberas
Enric  Paredes i Baulida
Josep Pont i Berenguer
Rosa Prats i Marimont

Joan Rebollo i Masoliver
Jordi Riera i Gil

Miquel Roura i Vizcaino
Alícia Casellas i Estévez

Miquel  Sitjà i Passols
Cati Verdaguer i Serarols

Efraïm Costa i Rengel
Rosa Moreno i Guillem

Verònica Jiménez i Camarena

jarderiu@aparedes.com
jmbalastegui@aparedes.com
xcanet@aparedes.com
icasadevall@aparedes.com
rfrigola@aparedes.com
emullera@aparedes.com
cpaino@aparedes.com
eparedes@aparedes.com
jpont@aparedes.com
rprats@aparedes.com
jrebollo@aparedes.com
jriera@aparedes.com
mroura@aparedes.com
acasellas@aparedes.com
msitja@aparedes.com
cverdaguer@aparedes.com
ecosta@aparedes.com
rmoreno@aparedes.com
vjimenez@aparedes.com

Recordeu que podeu accedir a la vostra àrea de client

des de la intranet de la nostra web aparedes.com
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