
 
Barcelona, 14 de febrer de 2018 

Implicacions derivades de 

 l’aplicació del nou Reglament (RGPD)  

a les administracions locals 



• Publicació al DOUE: 04/05/2016 
 

• Entrada en vigor:  25/05/2016 
 

• Entrada en aplicació: 25/05/2018 

 - Reglament d’aplicació directa 

 - Aplicació a les Administracions Públiques 

 

• En tramitació PLOPD 

 - Substituirà l’actual LOPD 

APLICABILITAT RGPD 



RESPONSABILITAT PASSIVA-REACTIVA 

 

RESPONSABILITAT PROACTIVA 
 

 Noves obligacions en relació al tractament de dades 
 

 Cal complir amb els principis de protecció de dades i 

poder demostrar-ho (DOCUMENTAR) 
 

 Figura clau per al compliment (DPD) 

 Privacy by design – Privacy by default 

 

 

ACCOUNTABILITY O RESPONSABILITAT ACTIVA 



1. FINALITATS I BASE JURÍDICA 

2. CONSENTIMENT 

3. CLÀUSULES INFORMATIVES 

4. NOU MARC DE DRETS 

5. ADEQUACIÓ DELS CONTRACTES 

6. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

7. ANÀLISI DE RISCOS 

8. MESURES DE SEGURETAT 

9. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD/DPO) 

10.TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DECÀLEG 



 

• Finalitat del tractament 
 

 

• 6 bases jurídiques: 

consentiment per al tractament (1 o més finalitats) 

existència d’un interès públic (rang de llei) 

en exercici de poders públics (rang de llei) 

existència d’un interès legítim (no s’aplica al 

tractament efectuat per una administració pública en 

exercici de les seves funcions) 

 

1. FINALITATS I BASE JURÍDICA DELS TRACTAMENTS 



• Lliure i informat 

• Específic (diferenciat per a cada tractament) 

• Inequívoc/explícit (desapareix el tàcit: silenci, 

caselles premarcades o la inacció)  

• Llenguatge clar i senzill (menors)  

• Revocable   

2. CONSENTIMENT  



• Canviar instàncies/formularis i pàgines web per adaptar-

los a l’RGPD 

 

• Facilitar informació pel sistema de capes: 

 - Informació essencial es dona (1a capa) 

 - Remissió a cartells informatius o al web (2a capa) 

3. CLÀUSULES INFORMATIVES  



4. NOU MARC DE DRETS 

LOPD I RLOPD RGPD 

  INFORMACIÓ 

ACCÉS ACCÉS 

RECTIFICACIÓ RECTIFICACIÓ 

CANCEL·LACIÓ SUPRESSIÓ (OBLIT) 

OPOSICIÓ OPOSICIÓ 

  LIMITACIÓ 

  PORTABILITAT 



• Alguns aspectes del RGPD són directament aplicable als 

ET.  

• Els ET seran solidaris amb el RF davant la reclamació 

d’indemnització dels afectats. 

• Caldrà incloure noves obligacions al contracte d’ET 

(PCAP) 

• Caldrà incloure al contingut dels PPT: 

• Aspectes de seguretat detallats  

• Tenir en compte les determinacions de l’ENS 

5. ADEQUACIÓ DELS CONTRACTES 



 Supressió de la creació de fitxers i de la notificació al 

Registre de Protecció de Dades de Catalunya (APDCAT) 

 Partir dels fitxers inscrits en el Registre de Protecció de 

Dades de Catalunya (APDCAT) 

 Nova obligació: Registre d’Activitats de Tractament 

• Ha de publicar-se un contingut mínim per mitjans 

electrònics en cas administracions públiques 

 

6. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 



 RT han de realitzar una valoració del risc dels tractaments que realitzen 

per establir les mesures que cal aplicar i com s’han d’aplicar. El tipus 

d’anàlisi variarà en funció de: 

 - tipus de tractament 

 - naturalesa de les dades 

 - número de persones interessades afectades 

 - quantitat i varietat de tractaments que un mateixa organització realitzi 

 

 Tractaments que suposen un alt risc per als drets i llibertats dels 

interessats  (requereixen una avaluació d’impacte) 

El RGPD determina alguns caos en què es presumeix que existeix 

l’alt risc. 

 

 

 

7. ANÀLISI DE RISCOS 



 ENS per a les administracions públiques 

 Gestió del risc: PILAR 

 L’RGPD requereix que es mantinguin les dades personals 

segures 

 Capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la 

disponibilitat i la capacitat de recuperació de la informació 

 Mecanismes per identificar l’existència de violacions de 

seguretat i reaccionar davant d’elles 

 Obligació de mantenir un registre de tots els incidents de 

seguretat 

 

8. MESURES DE SEGURETAT 



 Assessor i supervisor intern (qualitats professionals) 

 - assessorament sobre les obligacions RGPD-PLOPD 

 - Supervisar l’acompliment de la normativa específica 

 Assessorar sobre Avaluacions d’Impacte en la Privacitat 

 Cooperar amb l’autoritat de control 

 Punt de contacte dels interessats (ciutadans, treballadors...) 

per a resoldre reclamacions   

 

  

9. DPD 



 Designació obligatòria per a autoritats o organismes 

públics (abans del 25/05/2018) 

 Particularitats: 

 - un únic DPD per a diverses autoritats o organismes  

 (estructura organitzativa, mida,...) 

 - adscripció a òrgans o unitats amb competències i 

 funcions de caràcter horitzontal 

 - membre de la plantilla / contracte de serveis 

 - temps complert / temps parcial (conflicte d’interessos) 

 - persona física / persona jurídica 

9. DPD 



• TID: Tractament que implica transmetre les dades fora de 

l’Espai Econòmic Europeu (dels 27 països de la Unió 

Europea, Islàndia, Lieschtenstein i Noruega) que suposa 

una cessió o té per objecte un tractament de dades per 

ET, per compte del responsable del tractament establert a 

Espanya. 

• Cal revisar els mecanismes que s’utilitzen per transferir 

dades a tercers països, amb l'objecte de verificar que 

s'adeqüen a la nova regulació. Revisar serveis Cloud. 

10. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS  



Full de ruta: 

 Designació del DPD 

 Registre d’Activitats de tractament 

 Identificació finalitats i base jurídica 

 Anàlisi de riscos 

 Revisió mesures de seguretat, segons el resultat de 

l’anàlisi de riscos 

 Mecanismes i procediments de notificació de fallides 

 Realitzar EIP 
 

Altres actuacions simultànies: 

• Adequar instàncies i formularis al dret d’informació 

• Mecanismes i procediments d’exercici de drets 

• Valorar si els ET ofereixen garanties i adaptar els 

contractes 

• Elaborar / adaptar la política de privacitat 
Documentar 

 

 

 

 

 

TASQUES D’ADAPTACIÓ A L’RGPD 



 

 

 

 Moltes gràcies 
 

Àngela Fernández 

 
Suport Municipal en Protecció de Dades 

DIRECCIÓ DE SERVEIS TECNOLÒGICS I SISTEMES CORPORATIUS 

 

protecciodades@diba.cat 

 

 

 


