
EL RGPD A 
ANDORRA

A G È N C I A  A N D O R R A N A  D E  P R O T E C C I Ó  D E  D A D E S

Guía pràctica per a l'aplicació del nou reglament de 
protecció de dades de la Unió Europea al Principat. 

COM AFECTARÀ LA NORMATIVA 
EUROPEA A LA MEVA EMPRESA?



Aplicació indirecta
Reglament europeu a Andorra?

Les empreses andorranes i els dominis ‘.ad’ 
d’internet es regulen i estan sotmesos a la 
normativa i la llei andorrana en matèria de 
protecció de dades. Tenint en compte que 
Andorra és un estat que no forma part de la 
Unió Europea ni de l’Espai Econòmic Europeu, 
podríem creure que el nou Reglament General 
de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar 
en vigor a Europa el passat mes de maig de 
2018 no hauria de tenir cap tipus d’afectació 
sobre les empreses del país.

Ara bé, la nova normativa europea preveu que 
una sèrie de tractaments de dades, que es 
realitzin fins i tot fora de l’àmbit territorial 
de la UE, quedaran afectats per la 
redacció del RGPD. És per aquest motiu que 
les empreses del país han d’analitzar i valorar 
la seva activitat per tal de veure si encaixen 
en la redacció del nou reglament.



Supòsits d'afectació
Com sé si la meva empresa està afectada pel 
RGPD?
L’article 3 del Reglament disposa:
 
1. Aquest Reglament s'aplica al tractament de dades 
personals en el context de les activitats d'un establiment 
del responsable o de l'encarregat a la Unió, 
independentment de si el tractament té lloc a la Unió o 
no.
2. Aquest Reglament s'aplica al tractament de dades 
personals d'interessats que resideixen a la Unió efectuat 
per un responsable o un encarregat no establert a la Unió, 
quan les activitats de tractament estan relacionades amb:

Dit planerament, hi haurà 3 supòsits pels quals una empresa 
andorrana es podrà veure afectada pel RGPD:

a) L'oferta de béns o serveis als esmentats interessats 
a la Unió, independentment de si a aquests se’ls hi 
requereix el seu pagament, o (se’n requereix pagament o 
no.)
b) El control del seu comportament, en la mesura que 
aquest comportament tingui lloc a la Unió.

1) Empresa andorrana que oferti béns i serveis a 
la Unió (ex: plana web en idiomes oficials a la 
UE). 
2) Empresa andorrana que disposi d'una sucursal 
en un país de la UE.
3) Empresa andorrana que controli l'activitat de 
residents de la UE per fer ofertes personalitzades. 



Noves obligacions
Si el RGPD m'afecta, quines noves obligacions tinc?

A part de les obligacions contingudes a la normativa andorrana 
de protecció de dades, les empreses andorranes que es vegin 
afectades pel nou reglament hauran de:

Obtenció del consentiment exprés de l'interessat per a qualsevol 

tractament

Obligació d’informació: caldrà actualitzar els models de recollida de 

consentiment informat, els contractes, la configuració de la plana web, 

etc; per tal d’ajustar-ho a les noves exigències del RGPD (ex. Obligació 

del responsable de comunicar totes les finalitats que es preveuen per a les 

seves dades i possibilitat de l’interessat d’acceptar o rebutjar cadascuna 

d’aquestes).

Abans d’iniciar un tractament, realitzar una avaluació d’impacte, és a 

dir, analitzar a priori si el tractament projectat suposa un risc alt per la 

seguretat de les dades o no i en base a aquest anàlisi, decidir si es duu a 

terme el mateix.

Assegurar un nivell de protecció adient per a la seguretat del 

tractament d’acord amb el risc previst.

Realitzar un registre d’activitats de tractament, és a dir, enregistrar tot 

allò que es faci amb les dades i que en quedi constància del moment i la 

persona encarregada d’aquella activitat.

Verificar els procediments interns per tal d’assegurar que tant l’exercici 

de drets dels interessats, com per exemple, el dret d’accés es pugui 

realitzar de forma àgil, exhaustiva i en el termini fixat per llei.

Establir un mecanisme i un procediment àgil per tal de comunicar de 
forma immediata possibles incidències a l’Autoritat competent 

(Agència andorrana de protecció de dades).

Nomenar un representant amb domicili en un estat membre de la UE.



Diagnòstic: 
Està adaptada la meva empresa pel nou reglament?

Per tal de saber si la nostra empresa està ja adaptada a la nova 
normativa, podem fer-nos les següents preguntes*:

Sé quines dades de les que disposo es consideren dades personals?

Compleixo amb la normativa andorrana?

Puc probar que els interessats em van donar el consentiment per tractar les seves 

dades?

Conec els procediments, els sistemes i l'aplicació de les dades que tracta la 

meva empresa?

Sé qui tracta les dades de que soc responsable sota el meu mandat i amb 

quines limitacions?

Sé el procediment que es seguirà davant una petició de dret d'accés d'algun 

interessat?

Els meus treballadors coneixen els protocols de protecció de dades i les seves 

obligacions?

Els mecanismes de seguretat sobre les dades s'han revisat i actualitzat en 

l'últim any?

Hi ha algú a la meva empresa les obligacions del qual incloguin la gestió i 

protecció de dades personals?

Quan recullo dades informo exhaustivament de totes les finalitats per les 

quals tractareu les dades donades per l'interessat? Li dono la possibilitat 

d'acceptar només aquelles que vulgui?

Facilito l'exercici de drets ARSO (accés, rectificació, supressió i oposició) als 

interessats?

*Nota: aquestes preguntes són merament orientatives


