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Smart decisions. Lasting value. 

El nou Reglament de 

Protecció de Dades 

Butlletí Setembre 2022 

El mes de maig de 2022 va entrar en vigor 

la nova Llei 29/2021, del 28 d’octubre, 

qualificada de protecció de dades (LQPD), 

modificant en profunditat el marc legal 

andorrà en Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i adaptant-lo a la legislació europea 

dels darrers anys.  

Juntament amb la citada norma, el 21 de 

setembre de 2022, va entrar en vigor el 

Reglament d’aplicació de la LQPD, quedant 

configurat el marc normatiu definitiu en la 

citada matèria. 

El nou Reglament desenvolupa alguns 

aspectes de la normativa, aportant seguretat 

jurídica als subjectes obligats i establint un 

règim adaptat a les necessitats i 

peculiaritats del Principat d’Andorra, així 

com a les dels responsables del tractament 

de les dades. Alhora, s’especifiquen 

procediments i obligacions concrets que 

deriven dels preceptes de la Llei 29/2021. 

Des de Crowe Andorra et volem  introduir  

als principals aspectes continguts en el 

Reglament de la Llei de Protecció de 

dades personals.  
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El nou Reglament de Protecció de dades, com s’ha exposat, estableix un règim més adequat i 

eficient en aquesta matèria, garantint en tot moment un nivell proporcional de protecció de 

dades d’acord amb el risc i context en què es produeixen determinants tractaments. Alhora, 

desplega i desenvolupa altres conceptes previstos a la Llei 29/2021. 

 

 

 

 

A qui aplica el Reglament? 

Igual que la Llei 29/2021, el Reglament s’aplica a totes les entitats, públiques o 

privades, amb domicili al Principat d’Andorra que realitzin un tractament (ús) de 

dades personals, automatitzat o no. 

No obstant això, també pot aplicar al tractament de dades personals per part 

d’entitats o persones de fora d’Andorra. 

Quines novetats comporta o desplega el Reglament de Protecció de dades? 

Noves definicions Subjectes obligats 

Persones interessades Dret al testament digital 

Característiques del consentiment 
Anonimització i pseudonimització de les 

dades 

Interès legítim  Transferències internacionals de dades 

Exercici dels drets dels interessats Tractament de dades per videovigilància 

Protecció de dades per disseny i per 

defecte 
Encarregats del tractament 

Representant a Andorra (si escau) Avaluacions d’impacte 

Mesures de seguretat i confidencialitat Violacions de seguretat 

Delegat de Protecció de Dades (DPO) Codis de Conducta 

Registre d’activitats de tractament Sancions 
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Entre les principals novetats incloses al Reglament de Protecció de 

Dades, destaquem: 

Noves definicions 

S’incorporen noves definicions al marc legal vigent, com són les metadades, dades 

economicofinanceres o dades de menors o discapacitats. Igualment, 

s’incorporen com a conceptes definits el Principi de responsabilitat proactiva i la 

figura del Coordinador de protecció de dades, vinculada a la del Delegat de 

Protecció de Dades.  

En relació amb el Principi de responsabilitat proactiva, aquest estableix l’obligació 

que els responsables del tractament apliquin mesures tècniques i organitzatives 

apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la 

LQPD, mitjançant una  actitud conscient, diligent i proactiva per part de les 

organitzacions davant de tots els tractaments de dades personals que duguin a 

terme. 

Règim entre 

corresponsables del 

tractament 

Es desenvolupa el règim de corresponsabilitat entre dos o més responsables del 

tractament, establint una sèrie de condicions generals reguladores. Entre aquestes, 

destaquen: 

- Els criteris per determinar la corresponsabilitat. 

- L’obligació de formalitzar, transparentment i per escrit, les funcions de 

cadascun dels corresponsables, així com la seva relació amb els 

interessats.  El règim de responsabilitat amb els interessats esdevé de 

caràcter solidari.  

- En cas de vulnerar la normativa aplicable de protecció de dades, tots els 

responsables respondran dels danys que hagin pogut ocasionar. 

Representant prop 

l’APDA 

En el cas dels responsables o encarregats del tractament no domiciliats a 

Andorra o no constituïts conforme a les lleis del Principat, però que facin servir 

mitjans de tractaments ubicats en territori andorrà, hauran de designar un 

representant prop l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) que es 

trobi establert al Principat d’Andorra. 

Aquest representant podrà ser una persona física o jurídica que pugui actuar en 

representació del responsable, i haurà de ser designat tenint en compte les seves 

qualitats professionals. La seva designació haurà de ser notificada a l’APDA i 

mantenir-se actualitzada.  

Testament digital 

És reconeix a qualsevol persona el dret a preveure un règim de gestió i l’abast de 

les seves voluntats digitals, per tal d’actuar davant dels prestadors de serveis 

digitals en els quals l’interessat tingui comptes actius. Tanmateix, per l’anterior, es 

crea el Registre electrònic de voluntats digitals, adscrit al Registre Civil. 
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Condicions relatives 

al consentiment 

S’estableix de manera més detallada les condicions a complir per tal que el 

consentiment pel tractament de les dades personals, atorgat per l’interessat,  

sigui lliure, específic, informat i inequívoc, el qual s’ha de donar mitjançant un acte o 

declaracions afirmatius. 

Interès legítim 

Un responsable del tractament podrà dur a terme un tractament de dades personals 

que prevalgui sobre els interessos, drets o les llibertats d’un interessat, quan disposi 

d’interès legítim suficient que compleixi amb les condicions enumerades al 

Reglament (lícit, específic i amb un interès real i actual, entre altres).  

Avaluacions 

d’impacte 

Es detallen els criteris mitjançant els quals el responsable del tractament han de 

considerar la necessitat o no de dur a terme una avaluació d’impacte, la qual 

s’haurà d’executar abans de realitzar el tractament avaluat. 

Igualment, s’exposa que les avaluacions d’impacte no es poden considerar una 

tasca puntual, sinó que cal actualitzar-les periòdicament.   

Delegat de protecció 

de dades (DPO) 

Es desenvolupa l’obligatorietat de designar o no un Delegat de Protecció de 

Dades (DPO), així com la possibilitat que l’APDA fixi o analitzi els coneixements i la 

capacitació mínima per a ser DPO. Alhora, s’enumeren les funcions del DPO i la 

relació de cooperació que ha d’existir entre aquesta figura i l’APDA. 

Codis de conducta 
S’habilita la possibilitat d’elaborar Codis de conducta sectorials en matèria de 

protecció de dades, els projectes dels quals han de ser presentats a l’APDA, 

detallant-se la documentació necessària per a la seva tramitació.  

Registre d’activitats 

del tractament 

Es concreten les situacions a les quals és necessari dur a terme un Registre 

d’activitats del tractament, així com les característiques d’aquest. 

Sancions 

El règim sancionador de la Llei 29/2021 es veu ampliat, afegint que, en el cas de 

concórrer dues o més infraccions molt greus, les sancions econòmiques poden 

incrementar-se fins al 2% de la facturació global anual de la companyia.  

Termini d’adaptació 

La disposició transitòria primera del Reglament estableix un termini de sis mesos d’adaptació per als 

obligats per tal que adaptin els seus processos interns i desenvolupin les obligacions que s’hi regulen. 
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* * * 

 

Esperem que el contingut del present document hagi resultat del seu interès.  

Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.  

Atentament,  

 

 

Crowe Andorra  

Departament d’Advisory 

 

Aquesta publicació s’ha elaborat en termes generals i ningú de Crowe Andorra, les firmes membre o entitats relacionades, 

mitjançant aquesta publicació, està prestant serveis d’assessorament professional als seus destinataris. Abans de prendre qualsevol 

decisió o dur a terme qualsevol acció que pugui afectar a les seves finances, negocis o estructura empresarial, es recomana que 

es consulti a un professional qualificat en la matèria. Ni Crowe Andorra ni altres firmes membres de la xarxa Crowe Global seran 

responsables de qualsevol pèrdua que es pogués ocasionar arran de les decisions preses en funció del contingut genèric d’aquesta 

publicació.  

 

 


