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PÍNDOLA 22.- CÒMPUT DE TERMINIS / NVS 

L’article 33.1 del Reglament general de protecció de dades (RGPD) estableix que: 

“En cas de violació de la seguretat de les dades personals, el responsable del tractament ha 

de notificar a l'autoritat de control competent, de conformitat amb l'article 55, sense dilació 

indeguda i, si és possible, en un termini màxim de 72 hores després que n’hagi tingut 

constància, tret que sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc 

per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si la notificació a l’autoritat de control no 

es produeix en el termini de 72 hores, s’ha d’acompanyar amb la indicació dels motius de 

la dilació.” 

 

COMPUT DE TERMINIS 

El RGPD no dedica cap precepte al còmput de terminis, ni conté remissió a altres normes 

per a la seva interpretació per la qual cosa sorgeix la pregunta de com han de computar 

aquestes 72 hores: són hores "hàbils" o “naturals”. 

 

En aquest sentit, la Disposició addicional tercera. Còmput de terminis, de la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

(LOPDGDD), estableix el règim aplicable als terminis que estableixen el RGPD o la mateixa 

LOPDGDD, independentment del fet que es refereixin a relacions entre particulars o amb 

entitats del sector públic, però no fa cap referència al còmput quan els terminis s’assenyalin 

per hores. 

 
COMPUT PER HORES 

L’article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPAC), regula el còmput de terminis en els procediments 

administratius i, pel que refereix al còmput per hores en el seu primer apartat estableix que 

llevat que per llei o en el dret de la Unió Europea es disposi un altre còmput, quan els 

terminis s’assenyalin per hores, s’entén que aquestes són hàbils. 

 

En aquest punt, tal i com assenyala el Grup de Treball de l’Article 29, en les seves Directrius 

sobre la notificació de les violacions de la seguretat de les dades personals d'acord amb el 

Reglament 2016/679 (versió 6 de febrer de 2018), al règim de terminis del RGPD li és 

d’aplicació el Reglament (CEE, Euratom) 1182/71 del Consell, de 3 de juny de 1971, pel qual 

es determinen les normes aplicables als terminis, dates i termes en relació, segons el seu 

article 1, els actes de Consell i de la Comissió que hagin estat adoptats o que s'adoptessin 

en virtut de Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea o del Tractat constitutiu 

de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica. 

 

Com s’indica, aquest Reglament estableix el règim aplicable al còmput de terminis en el dret 

de la Unió Europea i que atenent al règim d’aplicació directa dels Reglaments així com les 

previsions de l’article 30 de la LCAP, és d’aplicació al cas que ens ocupa. 
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A tal efecte, aquest Reglament contempla el còmput dels terminis en els seus articles 2 i 3 i, 

en relació al còmput per hores estableix que (i) […] un termini expressat en hores ha de 

comptar a partir del moment en què sobrevingui un esdeveniment o es complementi un acte, 

l'hora durant la qual es produeixi aquest esdeveniment o es complimenti un acte no es 

computarà en el termini; (ii) […] el termini expressat en hores comença a córrer al 

començament de la primera hora i conclou a l'acabar l'última hora del termini; i, (iii) si l'últim 

dia d'un termini expressat de qualsevol altra manera, menys en hores, és un dia festiu, un 

diumenge o un dissabte, el termini conclourà a l'acabar l'última hora del dia hàbil següent. 

 

En conclusió, en aplicació del règim de terminis aplicable a la normativa europea, 

hem d’entendre el còmput de les 72 hores per realitzar la notificació serien naturals a 

comptar a partir de l’hora següent en la qual haguem tingut constància de la violació de 

seguretat.  

 

Per a més informació: 

 Directrius sobre la notificació de les violacions de la seguretat de les dades personals 

d'acord amb el Reglament 2016/679 (versió 6 de febrer de 2018) 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/wp250rev01-es.pdf 

 

 Reglament núm. 1182/71 pel qual es determinen les normes aplicables als terminis, 

dates i termes.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31971R1182&from=ES 

 

-Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de Salut- 

dpd@ticsalutsocial.cat 

https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ 

Tel.: 93 553 26 42 (9:00 a 14:00 h.) 
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