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El passat 19 de gener de 2008, va ser publicat en 
el Butlletí Oficial de l’Estat, el nou Reglament que 
desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i que fitxa la seva entrada en 
vigor tres mesos desprès de la seva publicació, és a dir, 
el pròxim 19 de abril de 2008.

Les principals novetats del reglament són:

 Incrementa la seguretat jurídica i resolt 
determinades qüestions o llacunes 
interpretatives que existeixen en la Llei de 
Protecció de Dades.

 S’aplica també als fitxers i tractaments no 
automatitzats (paper) i fitxa criteris específics 
en relació a les mesures de seguretat 
d’aquest fitxers.

 Busca garantir que les persones, abans 
de consentir que les seves dades siguin 
recollides i tractades, puguin tenir un 
coneixement ple de la utilització que es vulgui 
fer de les seves dades.

 Es garanteix que l’interessat disposi de 
mitjans senzills i gratuïts per exercitar els 
seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació 
i oposició.

 Per una altre part, s’estableixen certes 
especialitats per a facilitar la implantació 
de mesures de seguretat, que incideixen 
especialment en l’àmbit de les PYMES.

Els més rellevant pel sector dels serveis socials, i 
especialment pels centres i establiments assistencials, 
és que la nova normativa estableix mesures de 
seguretat específiques pels fitxers en suport paper o 
tractaments no automatitzats de dades.

Encara que el tractament informàtic de les dades en el 

sector ha evolucionat considerablement en les darrers 
anys, el suport paper continua sent predominant, 
sobre tot pel que fa referència a les dades relatives 
a la salut dels usuaris dels serveis (dades de nivell 
alt).

Per aquesta raó, si abans de la publicació del nou 
Reglament, ja era important adequar la prestació dels 
serveis a la normativa en matèria de Protecció de 
Dades, ara, encara ho és més.

Aquesta normativa és d’obligat compliment i les 
infraccions de les seves disposicions, poden comportar 
importants sancions.



NOTA JURÍDICA: NOU REGLAMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.
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