
NOTA INFORMATIVA

Apreciat client,

La obligada aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) el passat 25 de 
maig,  ha obligat al  Govern a portar terme l’aprovació d’un nou Real  Decret  de Llei  amb 
mesures  urgents  per  tal  d’adaptar  el  dret  espanyol  a  la  citada  normativa  europea 
comunitària.  En  tot  cas,  les  mesures  contemplades  en  el  mateix,  són  les  que  no  són 
reservades a la  Llei  Orgànica que actualment estar  en tramitació;  en concret  en fase de 
Projecte Llei.

Aquest  Real  Decret-Llei  5/2018,  de  27  de  juliol  de  2018,  està  focalitzat  esplícitament  a 

regular la inspecció i el régim sancionador en matéria de protecció de dades i els 

procediments en cas d d’una possible vulneració del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en relació a la protecció de les persones fisiques 
pel que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i, per 
el que deixa sense efectes la Directiva 95/43/CE.

 Per tant, deixa sense efectes preceptes de l’anterior LO 15/1999 (LOPD).

Cal  destacar,  també,  que  la  norma  ara  aprovada  deroga  (deixa  sense  efectes/substitueix)  
l’Artícle 40 i el Títol VII, sobre “Infraccions i sancions”.

L’esmentat  Artícle  40 (Potestat  d’inspecció)  fa  referència  als  fitxers   els  quals  podràn  ser 
inspeccionats     per  les     autoritats   de  control    i  les  competències  de  les  mateixes  ,  els  quals 
aquests, que “estaràn obligats a guardar secret”,    se’ls hi ortorga la consideració d’Autoritat 
pública.

Segons va informar l’Executiu en el Consell de Ministres,  la finalitat del Real Decret-Llei  és 
adequar la  nostre normativa al  RGPD “en aquells  aspectes concrets els quals,  sense caire 
orgànic, no admeten demora”.

Mesures destacades que no admeten demora

      -A qui s’aplica el Règim Sancionador -Delimitació dels responsables del tractament:

1. Responsables del tractament

2. Encarregats de tractament

3. Representants dels responsables, entitats de certificació, entitats acreditades de certificació 
i entitats de supervisió de códics de conducta (Art. 4 del Real Decret-llei).

 Aquest règim sancionador, NO S’APLICA al Delegat de Protecció de Dades.
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    -Determinació  dels  plaços  de  prescripció  de  les  infraccions  i  sancions  previstes  en  la 
normativa europea (Art. 6 i 7 del Real Decret-llei).

La vigència temporal del Real Decret-llei, entrarà en vigor el dia següent de la seva pubicació 
al BOE i  serà vigent fins l’entrada en vigor de la nova Legislació Orgànica de Protecció de 
Dades (LOPD);  prevista  per  l’últim  trimestre  d’aquest  any  2018;  amb  l’objectiu  d’adaptar 
l’ordenament jurídic espanyol al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Actualment, aquesta nova LOPD, com ja he mencionat, es troba en tramitació parlamentària 
un  projecte de Llei Orgànica en Protecció de Dades que va ser aprobat per el Consell  de 
Ministres el 10-11-2017.
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