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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10751 Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació 

del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció 
de dades.

I

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), és plenament aplicable a Espanya 
des del passat 25 de maig.

El Reglament general de protecció de dades suposa una modificació profunda del 
règim vigent en matèria de protecció de dades personals, no només des del punt de vista 
substantiu i de compliment pels subjectes obligats, sinó particularment en tot el que afecta 
l’activitat de supervisió per part de les autoritats de control que aquest regula.

A més, la plena aplicació del Reglament general de protecció de dades implica que 
s’hagin de considerar desplaçades per aquest Reglament les disposicions de dret intern 
que no siguin conformes al règim que aquest estableix. Així succeiria amb molts dels 
preceptes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre.

D’altra banda, nombrosos preceptes del Reglament europeu es remeten al seu 
desplegament, obligatori o potestatiu, pels estats membres, i contenen un total de 
cinquanta-sis remissions als ordenaments nacionals. D’entre aquestes remissions, el 
Reglament imposa als estats membres, entre altres qüestions, la regulació de l’Estatut de 
les autoritats de control, la determinació del règim aplicable als inspectors d’un tercer Estat 
que portin a terme activitats conjuntes d’investigació o la designació de l’autoritat que ha 
de representar l’Estat membre en el Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Altres disposicions del Reglament general de protecció de dades exigeixen una 
adequació del dret intern, tot i que no hi hagi una remissió directa i expressa a aquest. Així, 
si bé el Reglament europeu estableix un règim sancionador en què es tipifiquen les 
conductes típiques, no regula qüestions tan essencials com els terminis de prescripció de 
les infraccions esmentades, atès que considera que aquesta qüestió correspon a 
l’ordenament dels estats membres. De la mateixa manera, estableix un procediment de 
cooperació entre els estats membres en els supòsits de tractaments denominats 
transfronterers, amb la participació de totes les autoritats implicades, però no regula la 
manera en què el dret intern dels estats s’ha de veure afectat com a conseqüència dels 
tràmits que preveu la mateixa norma europea per a aquests procediments.

La necessitat d’adaptar el marc normatiu intern al Reglament general de protecció de 
dades va suposar l’aprovació pel Consell de Ministres en la sessió de 10 de novembre de 
2017 d’un projecte de llei orgànica, remès a les Corts Generals, que actualment està en 
tramitació parlamentària.

Tenint en compte això, i sense perjudici que els aspectes que configuren el contingut 
essencial del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal s’hagin 
d’incorporar a una llei orgànica, no és menys cert que en determinades qüestions que no 
són objecte de reserva de llei orgànica és imprescindible l’adopció urgent d’una norma 
amb rang de llei que permeti l’adaptació del dret espanyol al Reglament general de 
protecció de dades. En altres paraules, l’objecte d’aquest Reial decret llei se cenyeix a 
l’adequació del nostre ordenament al Reglament europeu en els aspectes concrets que, 
sense rang orgànic, no admeten demora i s’ha d’entendre sense perjudici de la necessitat 
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d’una legislació orgànica de protecció de dades que procuri la plena adaptació de la 
normativa interna als estàndards fixats en la matèria per la Unió Europea a través d’una 
disposició directament aplicable.

II

El Reial decret llei comprèn catorze articles estructurats en tres capítols, dues 
disposicions addicionals, dues de transitòries, una de derogatòria i una de final. El seu 
contingut afecta únicament qüestions la incorporació immediata de les quals al Dret intern 
és imprescindible per a l’aplicació adequada a Espanya del Reglament general de 
protecció de dades i que no estan excloses de l’àmbit del legislador d’urgència per l’article 
86 de la Constitució espanyola.

El capítol I atén la necessitat d’identificar el personal competent per a l’exercici dels 
poders d’investigació que el Reglament general de protecció de dades atorga a l’article 
58.1 a les autoritats de control. Això exigeix que el dret intern reguli la manera en què es 
poden exercir els poders esmentats, quines persones han d’exercir l’activitat d’investigació 
i inspecció i en què han de consistir aquestes atribucions que estableix expressament el 
Reglament europeu des del punt de vista de l’ordenament espanyol. Així mateix, i en 
aplicació de l’article 62.3 del Reglament general de protecció de dades, és necessari 
determinar el règim aplicable al personal de les autoritats de supervisió d’altres estats 
membres que participin en actuacions conjuntes d’investigació.

El capítol II articula l’innovador règim sancionador que estableix el Reglament general 
de protecció de dades, i reemplaça els tipus infractors que actualment conté la Llei 
orgànica 15/1999 per la remissió als que estan establerts en els apartats 4, 5 i 6 de l’article 
83 del Reglament esmentat, fet que és totalment necessari. A més, hi ha dues qüestions 
sobre les quals és ineludible l’adopció de disposicions pel dret intern que garanteixin 
l’efectivitat d’aquest règim sancionador i la seguretat jurídica en la seva aplicació. La 
primera es refereix a la delimitació necessària dels subjectes que puguin incórrer en la 
responsabilitat derivada de l’aplicació del règim sancionador esmentat. La segona encara 
revesteix més importància i es refereix a la necessitat de determinar els terminis de 
prescripció de les infraccions i sancions que preveu la norma europea.

El capítol III conté la regulació del procediment en cas que hi hagi una possible 
vulneració del Reglament general de protecció de dades. En aquest punt, és necessari 
tenir en compte que el Reglament distingeix a la pràctica tres tipus de tractaments als 
quals aplicaria diferents normes procedimentals: els tractaments transfronterers, definits 
per l’article 4.23 del Reglament general de protecció de dades, els transfronterers amb 
rellevància local en un Estat membre, als quals es refereix l’article 56, i els que tindrien la 
condició d’exclusivament nacionals, entre els quals figuren en tot cas els que preveu 
l’article 55 de la norma europea. El Reglament europeu preveu una sèrie de tràmits 
específics per als dos primers supòsits entre els quals hi ha els necessaris per determinar 
la competència de l’autoritat de control principal, així com els que permeten l’adopció d’una 
decisió consensuada entre les autoritats principal i interessades en el procediment. En 
aquests casos, la regulació europea estableix l’obligació que l’autoritat principal sotmeti els 
diferents projectes de decisió a les autoritats restants, que disposen de terminis taxats per 
a l’emissió d’«observacions pertinents motivades», i es preveu el sotmetiment de la 
resolució al Comitè Europeu de Protecció de Dades en cas que no s’arribi a un acord entre 
totes elles.

Aquestes previsions s’han de traslladar a la normes que regulin el procediment en cas 
que es plantegi una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així 
com en els supòsits en què, sense haver rebut cap reclamació, tingui la condició d’autoritat 
principal respecte de la reclamació rebuda en un altre Estat membre o consideri que hi ha 
d’intervenir com a interessada en un procediment ja obert.

Tot això imposa la necessitat d’incorporar al procediment fases específiques com ara 
l’admissió a tràmit de les reclamacions o la possibilitat d’arxivament provisional de 
l’expedient en els supòsits en què l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no tramiti la 
reclamació però pugui haver de resoldre sobre aquesta. En particular, és indispensable 
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incloure en les normes de procediment la seva suspensió en els supòsits en què sigui 
procedent sol·licitar el parer de les autoritats d’altres estats membres durant tot el temps 
previst per a la seva obtenció, atès que en cas contrari hi ha una probabilitat molt alta de 
caducitat dels procediments, amb les conseqüències negatives que això comporta no 
només per a l’aplicabilitat a Espanya de les normes de protecció de dades, sinó per a la 
garantia del dret fonamental dels ciutadans europeus en el seu conjunt en els casos en 
què l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tingui la condició d’autoritat de control 
principal.

En definitiva, aquest últim capítol té com a objectiu fer possible l’aplicació de les 
especialitats del règim procedimental del Reglament general de protecció de dades, en un 
context en què la norma europea és aplicable directament, i ja s’han posat en marxa 
procediments de transcendència especial a l’empara d’aquest règim.

Finalment, en compliment de l’article 68.4 del Reglament general de protecció de 
dades, la disposició addicional primera designa com a representant d’Espanya en el 
Comitè Europeu l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que ha d’informar les 
autoritats autonòmiques sobre les decisions adoptades en l’organisme esmentat de la Unió 
i ha de sol·licitar-ne el parer quan es tracti de matèries de la seva competència. Per la seva 
banda, la disposició addicional segona conté previsions pel que fa a la publicitat de les 
resolucions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de garantir la 
transparència de la seva actuació, davant el nou marc procedimental configurat pel 
Reglament general de protecció de dades.

En conseqüència, a la vista dels fets descrits, la necessitat extraordinària i urgent 
d’aquest Reial decret llei està justificada plenament. Atesa la plena aplicació del Reglament 
general de protecció de dades des del 25 de maig de 2018, fins a l’adequació completa a 
aquest del nostre ordenament, que només és possible a través d’una nova legislació 
orgànica, és ineludible l’adopció d’una disposició amb rang de llei que permeti l’adaptació 
del dret espanyol en diverses qüestions a la normativa de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, per garantir de manera efectiva el dret de l’article 18.4 de la Constitució 
en un marc de seguretat jurídica. En coherència amb això, la vigència d’aquest Reial 
decret llei es limita al període que hi hagi entre l’endemà de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» i l’entrada en vigor de la nova llei orgànica que està en tramitació 
parlamentària.

A més, aquest Reial decret llei no afecta l’ordenament de les institucions bàsiques de 
l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I de la 
Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general.

En definitiva, de tot això en resulta que, en aquest cas, el reial decret llei representa un 
instrument constitucionalment lícit, al mateix temps que és pertinent i adequat per a la 
consecució del fi que justifica la legislació d’urgència, que no és cap altre, tal com 
reiteradament ha exigit el nostre Tribunal Constitucional, que el de subvenir a una situació 
concreta, dins dels objectius governamentals, que per raons difícils de preveure requereix 
una acció normativa immediata en un termini més breu que el que es requereix per la via 
normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.

Per tant, en el conjunt i en cadascuna de les mesures que s’adopten, concorren, per la 
seva naturalesa i finalitat, les circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent que 
exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola com a pressupòsits habilitadors per a 
l’aprovació d’un reial decret llei.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució espanyola, 
a proposta de la ministra de Justícia, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a 
la reunió del dia 27 de juliol de 2018,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Inspecció en matèria de protecció de dades

Article 1. Àmbit i personal competent per a l’exercici de l’activitat d’investigació de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1. L’activitat d’investigació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades l’han de 
dur terme els funcionaris de l’Agència o funcionaris aliens a aquesta habilitats 
expressament pel seu director.

2. En els casos d’actuacions conjuntes d’investigació de conformitat amb el que 
disposa l’article 62 del Reglament (UE) 2016/679, el personal de les autoritats de control 
d’altres estats membres de la Unió Europea que col·labori amb l’Agència ha d’exercir les 
seves facultats d’acord amb el que preveu la normativa espanyola i sota l’orientació i en 
presència del personal d’aquesta.

3. Els funcionaris que exerceixin activitats d’investigació tenen la consideració 
d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions, i estan obligats a guardar secret 
sobre les informacions que coneguin amb motiu de l’exercici esmentat, fins i tot després 
d’haver-hi cessat.

Article 2. Abast de l’activitat d’investigació.

Els qui exerceixin l’activitat d’investigació poden sol·licitar les informacions necessàries 
per al compliment de les seves funcions, efectuar inspeccions, requerir l’exhibició o la 
tramesa dels documents i les dades necessaris, examinar-los en el lloc en què estiguin 
dipositats o on es portin a terme els tractaments, obtenir-ne còpia, inspeccionar els equips 
físics i lògics i requerir l’execució de tractaments i programes o procediments de gestió i 
suport del tractament subjectes a investigació. Els poders d’investigació pel que fa a 
l’entrada en domicilis s’han d’exercir de conformitat amb les normes processals, en 
particular, en els casos en què sigui necessària l’autorització judicial prèvia. Quan es tracti 
d’òrgans judicials o oficines judicials, l’exercici de les facultats d’inspecció s’ha d’efectuar 
a través del Consell General del Poder Judicial i per mediació d’aquest.

CAPÍTOL II

Règim sancionador en matèria de protecció de dades

Article 3. Subjectes responsables.

1. Estan subjectes al règim sancionador que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 
i la normativa espanyola de protecció de dades:

a) Els responsables dels tractaments.
b) Els encarregats dels tractaments.
c) Els representants dels responsables o encarregats dels tractaments no establerts 

en el territori de la Unió Europea.
d) Les entitats de certificació.
e) Les entitats acreditades de supervisió dels codis de conducta.

2. No és aplicable al delegat de protecció de dades el règim sancionador en aquesta 
matèria.

Article 4. Infraccions.

Constitueixen infraccions les vulneracions del Reglament (UE) 2016/679 a les quals es 
refereixen els apartats 4, 5 i 6 de l’article 83.
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Article 5. Prescripció de les infraccions.

1. Les infraccions que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 83 del Reglament (UE) 
2016/679 prescriuen al cap de tres anys.

2. Les infraccions que preveu l’article 83.4 Reglament (UE) 2016/679 prescriuen al 
cap de dos anys.

3. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del 
procediment sancionador, i es reinicia el termini de prescripció si l’expedient sancionador 
ha estat paralitzat durant més de sis mesos per causes no imputables al presumpte 
infractor.

Quan l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tingui la condició d’autoritat de 
control principal i s’hagi de seguir el procediment que preveu l’article 60 del Reglament 
(UE) 2016/679, interromp la prescripció el coneixement formal per part de l’interessat del 
projecte d’acord d’inici que sigui sotmès a les autoritats de control interessades.

Article 6. Prescripció de les sancions.

1. Les sancions imposades en aplicació del Reglament (UE) 2016/679 prescriuen en 
els terminis següents:

a) Les sancions per un import igual o inferior a 40.000 euros prescriuen en el termini 
d’un any.

b) Les sancions per un import comprès entre 40.001 i 300.000 euros prescriuen al 
cap de dos anys.

c) Les sancions per un import superior a 300.000 euros prescriuen al cap de tres 
anys.

2. El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l’endemà 
d’aquell en què sigui executable la resolució per la qual s’imposa la sanció o hagi 
transcorregut el termini per recórrer-hi.

3. La prescripció s’interromp per la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del 
procediment d’execució, i torna a transcórrer el termini si aquest ha estat paralitzat durant 
més de sis mesos per causa no imputable a l’infractor.

CAPÍTOL III

Procediments en cas de possible vulneració de la normativa de protecció de dades

Article 7. Règim jurídic.

1. Les disposicions d’aquest capítol són aplicables als procediments tramitats per 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en els supòsits en què un afectat reclami que 
no ha estat atesa la seva sol·licitud d’exercici dels drets reconeguts en els articles 15 a 22 
del Reglament (UE) 2016/679, així com en els que aquella investigui l’existència d’una 
possible infracció del que disposen el Reglament esmentat i la normativa espanyola de 
protecció de dades.

2. Els procediments tramitats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades es 
regeixen pel que disposen el Reglament (UE) 2016/679, la normativa espanyola de 
protecció de dades i, sempre que no les contradiguin, amb caràcter subsidiari, per les 
normes generals sobre els procediments administratius.

Article 8. Forma d’iniciació del procediment i durada.

1. Quan el procediment es refereixi exclusivament a la falta d’atenció d’una sol·licitud 
d’exercici dels drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, 
s’ha d’iniciar per acord d’admissió a tràmit, que s’ha d’adoptar de conformitat amb el que 
estableix l’article següent.
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En aquest cas el termini per resoldre el procediment és de sis mesos a comptar de la 
data en què s’hagi notificat al reclamant l’acord d’admissió a tràmit. Transcorregut aquest 
termini, l’interessat pot considerar estimada la seva reclamació.

2. Quan el procediment tingui per objecte la determinació de la possible existència 
d’una infracció del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 i la normativa espanyola de 
protecció de dades, s’ha d’iniciar mitjançant un acord d’inici adoptat per iniciativa pròpia o 
com a conseqüència de reclamació.

Si el procediment es funda en una reclamació formulada davant l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades, amb caràcter previ, aquesta ha de decidir sobre la seva admissió 
a tràmit, de conformitat amb el que disposa l’article següent.

Quan siguin aplicables les normes que estableix l’article 60 del Reglament (UE) 
2016/679, el procediment s’ha d’iniciar mitjançant l’adopció del projecte d’acord d’inici de 
procediment sancionador, del qual s’ha de donar coneixement formal a l’interessat als 
efectes que preveu l’article 5 d’aquest Reial decret llei.

Admesa a tràmit la reclamació, així com en els supòsits en què l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades actuï per iniciativa pròpia, amb caràcter previ a l’acord d’inici, hi pot 
haver una fase d’actuacions prèvies d’investigació, que es regeix pel que preveu l’article 
11 d’aquest Reial decret llei.

El procediment té una durada màxima de nou mesos a comptar de la data de l’acord 
d’inici o, si s’escau, del projecte d’acord d’inici. Transcorregut aquest termini es produeix la 
seva caducitat, i en conseqüència, l’arxivament d’actuacions.

3. El procediment també es pot tramitar com a conseqüència de la comunicació a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per part de l’autoritat de control d’un altre Estat 
membre de la Unió Europea de la reclamació formulada davant d’aquesta, quan l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades tingui la condició d’autoritat de control principal per a la 
tramitació d’un procediment de conformitat amb el que disposen els articles 56 i 60 del 
Reglament (UE) 2016/679. En aquest cas és aplicable el que disposen l’apartat 1 i els 
paràgrafs primer, tercer, quart i cinquè de l’apartat 2.

4. Els terminis de tramitació que estableix aquest article, així com els d’admissió a 
tràmit regulat per l’apartat 5 de l’article següent i de durada de les actuacions prèvies 
d’investigació que preveu l’article 11.2 d’aquest Reial decret llei, queden automàticament 
suspesos quan s’hagi de sol·licitar informació, consulta, sol·licitud d’assistència o 
pronunciament preceptiu d’un òrgan o organisme de la Unió Europea o d’una o diverses 
autoritats de control dels estats membres d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, pel temps que hi hagi entre la sol·licitud i la notificació del pronunciament a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Article 9. Admissió a tràmit de les reclamacions.

1. Quan es presenti davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades una 
reclamació, aquesta ha d’avaluar la seva admissibilitat a tràmit, de conformitat amb les 
previsions d’aquest article.

2. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d’inadmetre les reclamacions 
presentades quan no versin sobre qüestions de protecció de dades de caràcter personal, 
no tinguin fonament de manera manifesta, siguin abusives o no aportin indicis racionals de 
l’existència d’una infracció.

3. Igualment, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades pot inadmetre la reclamació 
quan el responsable o l’encarregat del tractament, prèvia advertència formulada per 
l’Agència, hagi adoptat les mesures correctives encaminades a posar fi al possible 
incompliment de la legislació de protecció de dades i concorri alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Que no s’hagi causat cap perjudici a l’afectat.
b) Que el dret de l’afectat quedi plenament garantit mitjançant l’aplicació de les 

mesures.
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4. Abans de resoldre sobre l’admissió a tràmit de la reclamació, l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades la pot remetre al delegat de protecció de dades que, si s’escau, 
hagi designat el responsable o l’encarregat del tractament o a l’organisme de supervisió 
establert per a l’aplicació dels codis de conducta, a fi que donin resposta a la reclamació 
en el termini d’un mes.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades igualment pot remetre la reclamació al 
responsable o l’encarregat del tractament quan no s’hagi designat un delegat de protecció 
de dades ni estigui adherit a mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes, cas en 
què el responsable o l’encarregat ha de donar resposta a la reclamació també en el termini 
d’un mes.

5. La decisió sobre l’admissió o la inadmissió a tràmit, així com la que determini, si 
s’escau, la remissió de la reclamació a l’autoritat de control principal que es consideri 
competent, s’ha de notificar al reclamant en el termini de tres mesos. Si, transcorregut 
aquest termini, no es produeix la notificació esmentada, s’entén que prossegueix la 
tramitació de la reclamació d’acord amb el que disposa aquest capítol a partir de la data en 
què es compleixin tres mesos des que la reclamació va tenir entrada a l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades.

Article 10. Determinació de l’abast territorial.

1. Excepte en els supòsits als quals es refereix l’article 8.3 d’aquest Reial decret llei, 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb caràcter previ a la realització de 
qualsevol altra actuació, inclosa l’admissió a tràmit d’una reclamació o l’inici d’actuacions 
prèvies d’investigació, ha d’examinar-ne la competència i determinar el caràcter nacional 
o transfronterer, en qualsevol de les seves modalitats, del procediment a seguir.

2. Si l’Agència considera que no té la condició d’autoritat de control principal per a la 
tramitació del procediment ha de remetre, sense cap més tràmit, la reclamació formulada 
a l’Autoritat de control principal que consideri competent, a fi que aquesta li doni el curs 
oportú. L’Agència ha de notificar aquesta circumstància a qui, si s’escau, hagi formulat la 
reclamació.

L’acord pel qual es resolgui la remissió a què es refereix el paràgraf anterior implica 
l’arxivament provisional del procediment, sense perjudici que l’Agència dicti, en cas que 
sigui procedent, la resolució a què es refereix l’apartat 8 de l’article 60 del Reglament (UE) 
2016/679.

Article 11. Actuacions prèvies d’investigació.

1. Abans de l’adopció de l’acord d’inici de procediment, i una vegada admesa a tràmit 
la reclamació, si n’hi ha, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades pot portar a terme 
actuacions prèvies d’investigació a fi d’aconseguir una millor determinació dels fets i les 
circumstàncies que justifiquen la tramitació del procediment.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d’actuar en tot cas quan sigui 
necessària la investigació de tractaments que impliqui un tractament massiu de dades 
personals.

2. Les actuacions prèvies d’investigació s’han de sotmetre al que disposa el capítol I 
i no poden tenir una durada superior a dotze mesos a comptar de la data de l’acord 
d’admissió a tràmit o de la data de l’acord pel qual se’n decideixi la iniciació quan l’Agència 
actuï per iniciativa pròpia o com a conseqüència de la comunicació que li hagi remès 
l’autoritat de control d’un altre Estat membre de la Unió Europea, de conformitat amb 
l’article 8.3 d’aquest Reial decret llei.

Article 12. Acord d’inici del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

1. Concloses, si s’escau, les actuacions a què es refereix l’article anterior, correspon 
al director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan sigui procedent, dictar un 
acord d’inici de procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, en què s’han de 
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concretar els fets, la identificació de la persona o l’entitat contra la qual s’adreci el 
procediment, la infracció que s’hagi pogut cometre i la seva possible sanció.

2. Quan l’Agència Espanyola de Protecció de Dades tingui la condició d’autoritat de 
control principal i s’hagi de seguir el procediment que preveu l’article 60 del Reglament 
(UE) 2016/679, el projecte d’acord d’inici de procediment sancionador s’ha de sotmetre al 
que s’hi disposa.

Article 13. Mesures provisionals.

1. Durant la realització de les actuacions prèvies d’investigació o iniciat un 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades pot acordar motivadament les mesures provisionals necessàries i proporcionades 
per salvaguardar el dret fonamental a la protecció de dades i, en especial, les que preveu 
l’article 66.1 del Reglament (UE) 2016/679, el bloqueig cautelar de les dades i l’obligació 
immediata d’atendre el dret sol·licitat.

2. En els casos en què l’Agència Espanyola de Protecció de Dades consideri que la 
continuació del tractament de les dades de caràcter personal, la seva comunicació o 
transferència internacional comporti un detriment greu del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal, pot ordenar als responsables o encarregats dels tractaments el bloqueig 
de les dades i la cessació del seu tractament i, en cas que aquestes incompleixin els 
manaments esmentats, procedir a la seva immobilització.

3. Quan s’hagi presentat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades una 
reclamació que es refereixi, entre altres qüestions, a la falta d’atenció en el termini dels 
drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades pot acordar en qualsevol moment, fins i tot amb 
anterioritat a la iniciació del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, 
mitjançant una resolució motivada i prèvia audiència del responsable del tractament, 
l’obligació d’atendre el dret sol·licitat, i es prossegueix el procediment quant a la resta de 
les qüestions objecte de la reclamació.

Article 14. Procediment en relació amb les competències atribuïdes a l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades per altres lleis.

El que disposa aquest capítol és aplicable als procediments que l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades hagi de tramitar en exercici de les competències que li atribueixin 
altres lleis.

Disposició addicional primera. Representació espanyola en el Comitè Europeu de 
Protecció de Dades.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades té la condició de representant comú de 
les autoritats de protecció de dades en el Comitè Europeu de Protecció de Dades.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha d’informar les autoritats autonòmiques 
de protecció de dades sobre les decisions adoptades en el Comitè Europeu de Protecció 
de Dades i n’ha de sol·licitar el parer quan es tracti de matèries de la seva competència.

Disposició addicional segona. Publicació de resolucions de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de publicar les resolucions del seu 
director que declarin si escau o no l’atenció dels drets reconeguts en els articles 15 a 22 
del Reglament (UE) 2016/679, les que posin fi als procediments de reclamació, les que 
arxivin les actuacions prèvies d’investigació, les que sancionin amb advertència les entitats 
a què es refereix l’article 46 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, les que imposin mesures cautelars i les altres que disposi 
el seu Estatut.
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Disposició transitòria primera. Règim transitori dels procediments.

1. Els procediments ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei es 
regeixen per la normativa anterior, llevat que el règim que s’hi estableixi contingui 
disposicions més favorables per a l’interessat.

2. El que disposa l’apartat anterior així mateix és aplicable als procediments respecte 
dels quals ja s’hagin iniciat les actuacions prèvies a què es refereix la secció 2a del 
capítol III del títol IX del Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre.

Disposició transitòria segona. Contractes d’encarregat del tractament.

Els contractes d’encarregat del tractament subscrits amb anterioritat al 25 de maig de 
2018 a l’empara del que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, mantenen la seva vigència fins a 
la data de venciment que s’hi assenyala i en cas que s’hagi pactat de manera indefinida, 
fins al 25 de maig de 2022.

Durant els terminis esmentats qualsevol de les parts pot exigir a l’altra la modificació 
del contracte a fi que aquest sigui conforme al que disposa l’article 28 del Reglament (UE) 
2016/679.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableixen aquest Reial decret llei i, en particular, els articles següents de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal:

a) L’article 40.
b) Els articles 43 al 49, a excepció de l’article 46.

Disposició final única. Vigència.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» i ho estarà fins a la vigència de la nova legislació orgànica de protecció de 
dades que tingui per objecte adaptar l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, i completar-ne les disposicions.

Madrid, 27 de juliol de 2018.

FELIPE R.

El presidente del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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