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Curs pràctic sobre “La protecció de 

dades per a despatxos 

professionals” 
  

PRESENTACIÓ 

 

 

Us oferim un curs pràctic, adreçat a professionals de l’advocacia, que té 

com a finalitat formar en l’ implantació de les obligacions i 

procediments en matèria de protecció de dades que ens marca la 

LOPDGDD i el reglament europeu de protecció de dades personals 

adaptats als  despatxos d’advocats i advocades. 

El nostre objectiu és formar als i les professionals perquè puguin aplicar 

solucions eficients, per al compliment de  la normativa vigent en matèria 

de protecció de dades personals, lleis, i així  eximir la responsabilitat 

penal dels despatxos i/o organitzacions. 

Cadascuna de les sessions estan plantejades com a exemples pràctics, 

és per aquest motiu que comptem amb la participació activa de les 

persones inscrites, on hauran d’intervenir durant la darrera mitja hora de 

cada sessió, que tenim reservada per dedicar única i exclusivament a 

consultes i per generar debat sobre exemples pràctics proposats per les 

persones ponents i el  Director del curs. 

 

El curs té una durada total de 10 hores, distribuïdes en 5 sessions de 

dues hores cadascuna. 

 

Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, 

a través de les plataformes digitals Go to Meeting o ZOOM 
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DATES / HORARIS 

 

 

 

- Sessions teòriques: (Dilluns i Dimecres) 

 

 15/03/21: de 15:00h a 17:00 hores  

 17/03/21: de 15:00h a 17:00 hores 

 22/03/21: de 17:30h a 19:30 hores  

 24/03/21: de 15:00h a 17:00 hores  

 29/03/21: de 15:00h a 17:00 hores  

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SESSIÓ 1 

Dilluns, 15 de març de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores 

 

I. Inauguració del curs. 

 

A càrrec de: 

 

- l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu  

President de la Comissió de FORMACIÓ del CICAC 

Degà ICAVIC 

 

- l’Excm. Sr. Joan Martínez 

President de la Comissió de TECNOLOGIES del CICAC 

Degà ICAVOR 

 

- Sr. Manuel Martínez Ribas 

Director del curs 
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INTRODUCCIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES I RELACIÓ AMB DEONTOLOGIA 

 

• Explicació dels deures bàsics de l'advocacia en relació amb la 

normativa que no hem de descuidar. Principis bàsics en matèria de 

protecció de dades, comerç electrònic i secrets empresarials. 

• Relació de sancions possibles i freqüència, o no de les mateixes. 

• Exemples pràctics de com un despatx ha de construir el seu RAT 

(Registre d'Activitats), realitzar i documentar l'Anàlisi de Riscos (si és el 

cas, dur a terme una Avaluació d'Impacte amb la tecnologia punta 

que utilitzi). 

• La importància de llistar els escenaris de l'entorn paper i de l'entorn 

electrònic en la seva relació amb les mesures de protecció mínimes a 

tenir en compte i implantar al despatx i tots els dispositius electrònics 

associats amb els clients i els assumptes. 

• Discussió sobre errors freqüents. 

 

 

Ponència a càrrec del Sr. Manuel Martínez Ribas 

Advocat i Director del curs 

 

 

 

SESSIÓ 2 

Dimecres, 17 de març de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

CLÀUSULES INFORMATIVES 

 

• Exemples de tipus de clàusules possibles (mediació, arbitratge, etc...). 

• Contingut de les clàusules: per què i quin hauria de ser el seu abast. 

Continguts no admissibles. Errors freqüents. 

• Exemples pràctics de quan i com acreditar el compliment d'haver 

donat aquesta informació i manera d'assegurar la conservació de tot 

això amb seguretat. 
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• 1ª part: Discussió sobre la importància i el contingut del Full d'encàrrec 

i relació en general a documentar contractualment amb la clientela i 

proveïdors (traductors/es, notaris/es, procuradors/es, etc.). 

• Discussió sobre la realitat en el dia a dia del despatx: El dret de 

consum 

 

Docència a càrrec de la Sra. Júlia Bacaria Gea 

Advocada especialista en dret en entorns digitals i estratègies legals pels 

negocis digitals. 

 

 

 

 

SESSIÓ 3 

Dilluns, 22 de març de 2021  

Horari: De 17:30 a 19:30 hores  

 

 

CONTRACTES RELACIONATS AMB PROTECCIÓ DE DADES 

 

• 2a part: Exemples de tipus de contractes necessaris, (incloses les 

Cartes d'encàrrec i contractes amb proveïdors) sobre la cessió de 

dades, sobre els contractes d'encarregats de tractament, sobre la 

necessitat de tractament de dades a resultes de l'execució d'un 

contracte i, en general, la bona qualificació jurídica contractual que 

suposa en la prestació de serveis, etc.). 

• Contingut de les seves clàusules: per què i quin hauria de ser el seu 

abast. Continguts no admissibles. Errors freqüents. 

• Exemples pràctics de quan i com acreditar l'execució del 

corresponent contracte (especialment, segons el que es troba al mercat 

i què hauríem de no admetre en l'assumpció de risc) i manera 

d'assegurar la conservació de tot això amb seguretat. 

• Discussió sobre la realitat en el dia a dia del despatx. 

 

Docència a càrrec del Sr. Marc Gallardo Meseguer 

Advocat líder en el sector e-commerce, Internet i protecció de dades 
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SESSIÓ 4 

Dimecres, 24 de març de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores 

 

 

ALTRES OBLIGACIONS DERIVADES DE RGPD 

 

• Les mesures de seguretat que hem d'observar i com documentar-les i 

acreditar-les. Què hem de contractar a l'ajuda de tercers i què hem 

d'assegurar per evitar el nostre incompliment. 

• La problemàtica de la transferència internacional de dades i com 

tallar bé les mateixes per a garantir el compliment. Què contractes 

acceptar i quins contractes no acceptar. Errors freqüents. 

• Les Polítiques internes diverses si és el cas necessàries en el despatx 

(Política de Confidencialitat, Política d'Ús d'Eines Informàtiques, Política 

d'exercici dels nous Drets ARCOPOL, Política de Bretxes de Seguretat) i 

eventuals formacions per conscienciació. Com hem d'adaptar tot això 

al nostre despatx professional? 

• Discussió sobre fins a quin punt hem d'estendre i assegurar tot l'anterior. 

 

Docència a càrrec del Sr. Carlos Basteiro-Bertolí 

Advocat i Auditor d’Entorns Tecnològics. Dret de les Noves Tecnologies i 

Propietat Intel·lectual i Industrial. Comerç electrònic i Web. 

 

 

 

 

 

SESSIÓ 5 

Dilluns, 29 de març de 2021  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

 

WEB CORPORATIVA I PROTECCIÓ DE DADES  

• Els aspectes bàsics que no hem de descuidar al web del despatx. 

Protecció de la mateixa (des del seu aparador, o respecte del domini, 



   

 

 

Butlletí de Formació 

 

 
 

6 

marques, continguts de propietat intel·lectual, o respecte de les mesures 

de seguretat i formularis o utilitats que enganxarem al web). 

• Exemples sobre típics incompliments (habitualment per ignorància o 

per "copy-paste" tant en textos com en solucions electròniques de 

tercers que no controlem, o que no coneixem, o que el nostre 

dissenyador desconeix). 

• Exemples de relacions diverses amb diferents proveïdors en funció de 

les tecnologies que utilitzem per darrere de la nostra web i, molt 

especialment, amb el personal tècnic que gestioni la nostra web. 

Assegurar els corresponents Acords de Nivell de Servei i de Pla de Retorn. 

• Principis mínims a seguir i continguts mínims dels següents textos legals i 

la seva relació entre els mateixos perquè no suposin un incompliment i 

eventual sanció: (I) Avís legal; (II) Condicions d'Ús; (III) Política de 

Privacitat; (IV) Política de Cookies; (V) condicions de contractació. 

• Discussió sobre l'abast de la nostra web atès tot el que s'ha exposat. 

 

Docència a càrrec del Sr. Eduardo López Román 

Advocat especialitzat en Dret Digital. - Protecció de dades, legalització 

de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, 

assessorament en "Startups" TIC i models de negoci de l'economia digital 

(sharing econonomy), "Legal Compliance" i implantacions de Sistemes 

de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI). 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓ DEL CURS 

 

 

Sr. Manuel Martínez Ribas 

 

Advocat llicenciat en 1991 per la Universitat de Barcelona a on va fer en 

consorci amb la Universitat Pompeu Fabra els cursos de doctorat en 

propietat industrial, intel·lectual i defensa de la competència. Des de 

aleshores s’ha dedicat, com a advocat processalista amb experiència 
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en tots els ordres jurisdiccionals i també en arbitratges (tant com a part 

com a àrbitre), així com també en tots tipus de tribunals i en totes les 

seves instàncies, inclús a més alt nivell i en comissions rogatòries, etc., 

amb especial èmfasi totes elles a les tecnologies de la informació, la 

protecció i fuites de la informació confidencial, els secrets d’empresa, 

protecció de dades, la competència deslleial, la propietat intel·lectual e 

industrial en els entorns electrònics, la contractació electrònica i 

aspectes de la firma electrònica, i la responsabilitat civil sobre les 

caigudes i errors o fuites de plataformes i logística o de competidors 

deslleials i manca de mesures de seguretat. En aquesta vessant, la seva 

experiència destaca en cuidar els aspectes de la cadena de custòdia i 

licitud de la prova electrònica defensant els drets fonamentals i les 

bones pràctiques dels estàndards internacionals (normes ISO, etc.). Ha 

estat contractat com a investigador de sistemes d’informació al IESE, 

participant en varis projectes europeus amb tecnologies punteres 

(etiquetes de radiofreqüència, codis QR, agents intel·ligents, 

computació ubiqua, gestió digital de drets, etc.) entre actors privats i 

públics, havent també estat examinador de la Comissió Europea per 

l’estudi de patents de programari. Ha estat vicepresident de la Secció 

de Drets de Propietat Intel·lectual i d’Imatge de l’ICAB, així com 

president de la Secció de Tecnologies de la informació i Comunicacions 

de l’ICAB. Ha escrit publicacions sobre firma electrònica i manual sobre 

el programari lliure, havent participat també en varis màsters de 

Universitats Públiques i Privades dins del nostre país i fora.  

 

Durant el Covid-19, ha assessorat a diferents projectes punters en relació 

a les tecnologies aplicables en les solucions a la pandèmia.  

 

 

 

 

EQUIP DOCENT 

 

 

 

- Sr. Manuel Martínez Ribas: Advocat i Director del curs 

- Sra. Julia Bacaria: Advocada especialista en dret en entorns 

digitals i estratègies legals pels negocis digitals 

- Sr. Marc Gallardo: Advocat líder en el sector e-commerce, 

Internet i protecció de dades 
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- Sr. Carlos Basteiro: Advocat i Auditor d’Entorns Tecnològics. Dret 

de les Noves Tecnologies i Propietat Intel·lectual i Industrial. 

Comerç electrònic i Web. 

 

- Sr. Eduard López: Advocat especialitzat en Dret Digital. - Protecció 

de dades, legalització de serveis de la Societat de la Informació i 

Comerç Electrònic, assessorament en "Startups" TIC i models de 

negoci de l'economia digital (sharing econonomy), "Legal 

Compliance" i implantacions de Sistemes de Gestió de Seguretat 

de la Informació (SGSI). 

 

 

 

 

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs està basada en el model 

d’aprenentatge actiu, és a dir, la realització d'activitats per a un 

aprenentatge en línia, incorporat en un cicle docent de cinc sessions 

tipus webinar no presencial. 

 

Els coneixements del curs s'adquireixen mitjançant l'estudi raonat de les 

ponències de l’equip docent, així com de les activitats d’aprenentatge 

planificades en aquest programa formatiu, que són: 

 

• Visualització: És obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat 

de les sessions. Es controlarà el seguiment, tant en directe com en 

diferit.  

 

Tal i com us hem informat en el punt anterior, per a obtenir el 

corresponent Certificat d’aprofitament, és obligatòria l’assistència i la 

participació activa durant les sessions en línea. 
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CERTIFICAT 

 

 

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin: 

 

 Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en 

el punt anterior. 

 Acreditat el seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència: És imprescindible accedir a la plataforma 

formativa del CICAC, amb les claus d’accés personal que cada 

alumne hagi creat prèviament. No s’admetran visualitzacions 

compartides amb una única clau d’accés. 

 Pagat íntegrament el cost del curs. 

 

 

 

PREUS 

 

 

 

- Per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 70€ 

- Per altres professionals: 120€ 

 

 

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de 

l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o 

suspendre el programa de l’acció formativa.  

 

 

 

 

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

 

En primer lloc, heu de formalitzar la vostra inscripció al curs accedint a la 

pàgina web del CICAC (www.cicac.cat), en la que es troba la nostra 

http://www.cicac.cat/


   

 

 

Butlletí de Formació 

 

 
 

10 

Plataforma Formativa (pestanya Formació  Accés a la Plataforma 

Formativa). 

 

Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el 

Manual d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma 

del Consell, en el què hi trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

En segon lloc, i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 

transferència bancària al número de compte obert a nom del CICAC: 

ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.  

 

Una vegada realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el 

justificant de pagament mitjançant correu electrònic a 

formacio@cicac.cat, a fi de poder confirmar la vostra sol·licitud 

d’inscripció. 

 

 

 

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir 

mitjançant la plataforma digital Go to Meeting o ZOOM a través d’un 

link que rebrà per correu electrònic (no s’ha descarregar cap tipus de 

programes o aplicacions). Per computar assistència heu d’indicar nom i 

cognoms sencer a la sala virtual.  

Es recomana el sistema de videoconferència per poder interactuar en 

directe amb el professorat. 

Manual d’instruccions per connectar-se en directe 

. 

 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT) 

 

 

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la 

documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb 

les claus personals tantes vegades ho cregui convenient.  

http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
https://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2020/03/Instruccions-WbinCICAC.pdf
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LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei 

Orgànica 1/1982, que regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que 

accedeixi en directe AUTORITZA de forma expressa, informada, lliure i 

gratuïta la captació de la seva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en el seu web, els mitjans socials i 

altres mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a 

que aquestes dades són tractades pel CICAC amb la finalitat de 

retransmetre o publicar aquesta conferència, així com la seva imatge 

en els seus propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la seva 

imatge serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans 

en què es publiquin. 

 

Aquestes dades es conservaran fins al moment en què l’alumne 

manifesti el contrari, qui podrà, en qualsevol cas, revocar aquest 

consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, 

limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de 

les dades. Aquestes peticions s’hauran d’adreçar al CICAC. Així mateix, 

s’informa a l’alumnat que té el dret a presentar una reclamació davant 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considera, o a 

posar-se en contacte amb el delegat del CICAC al correu 

cicac@cicac.cat.  

mailto:cicac@cicac.cat

