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Jornada: 

LOPD i LSSI pels professionals i estudiants de les TIC  

Organitza:  

Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC). 

Participen:  

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Asociación Profesional 

Española de Privacidad (APEP) i Tecnocampus Mataró-Maresme (EUPMT-UPC). 

 

Objectius de la Jornada 

 

Donada la rellevància dels sistemes d’informació dins de la nostra societat i el creixent 

ús d’Internet des de qualsevol dispositiu electrònic, el legislador ha anat adaptant les 

lleis per regular i protegir la integritat i privacitat de les persones.  

Actualment són moltes les lleis que ja mencionen els sistemes informàtics i el 

processament de les dades, per exemple: el Codi Penal, la Llei Orgànica de Protecció 

de Dades (LOPD), la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç 

Electrònic (LSSI) i, fins i tot, la pròpia Constitució Espanyola. Però tot i la importància i 

involucració dels professionals de les TIC en els sistemes d’informació, són pocs els 

que en tenen coneixement i, per tant, no les posen en pràctica en els seus dissenys o 

serveis.  

El propòsit del COETIC és procurar que els col·legiats i professionals de les 

tecnologies de la informació tinguin consciència d’aquestes normes. Amb aquesta idea 

engega la jornada, perquè el personal de les TIC tingui més i millors coneixements de 

la legislació que regula l’àmbit de les TIC. 

La sessió està orientada als professionals i estudiants de les tecnologies de la 

informació i comptarà amb la participació de professionals del Dret, la privacitat, la 

informàtica i el món acadèmic universitari. Se centrarà en la creixent importància del 

coneixement i compliment de les principals lleis relacionades amb les TIC dins les 

aplicacions informàtiques i sistemes d’informació, com la Llei de protecció de dades 

(LOPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 

(LSSI).  
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Informació i inscripció 

 

• Dimarts 3 de desembre de 2013, de 18:15h a 20:45h. 

• Parc TecnoCampus Mataró-Maresme (Mataró), a la Sala de Graus. 

• Acte gratuït.  

• El COETIC lliurarà un certificat d’assistència a qui ho sol·liciti. 

• Caldrà confirmar assistència escrivint a secretaria@coetic.org. 

 

 

Ponents 

 

 

Jordi Cantenys:  Enginyer Tècnic Informàtic, vocal de Dret a les TIC del 

COETIC i membre de l’APEP. 

 

Santiago Farré: Cap de l’assessoria jurídica de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

Alfons Palacios:  Professor del Grau de Informàtica a l’EUPMT-UPC, 

Tecnocampus Mataró-Maresme. 

 

Jordi Saldaña:  Advocat de Roca Junyent, membre de la Junta Directiva 

d´APEP. 

 

Carme Sánchez Ors:  DPO Diputació de Barcelona, membre de la Junta Directiva 

d’APEP.  
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Agenda 

 

18:15 Jordi Cantenys : Benvinguda, presentació i 

objectius de la xerrada. 

18:30 Santiago Farré : Presentació, interessos i 

objectius de l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades. 

19:00 Jordi Saldaña: Visió jurídica de la protecció 

de dades personals, la LSSI i novetats 

respecte a les cookies. 

19:30 Carme Sánchez: Visió professional dins 

l’administració pública i la figura del DPO 

com a nova professió. 

20:00 Alfons Palacios: Visió acadèmica, inclusió 

de la legislació en els plans d’estudi 

universitari.  

20:15 Debat final i preguntes. 

20:45 Comiat. 
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Com arribar-hi 

 

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme 

Av. Ernest Lluch, 32 

08302 Mataró 

 

Transport públic: 

Tren de Rodalies (Renfe) 

Des de BCN 

Freqüència; 7 minuts. Aprox. 

(Tarifa integrada) 

  

Enllaç amb els autobusos urbans: 

Estació-TCM: Línia 1 

TCM - Estació: Línia 2 

 
Empresa Casas: 

C-1 Directe des de BCN (Freqüencia 30 M) Parada a TCM 

C-10 Parades als pobles des de BCN a Mataró. També de Llavaneres 

 

Bus des del Vallès: 

Sabadell-Granollers-Mataró. 

  

Distàncies amb cotxe: 

Mataró- Barcelona: 25 min. 

Mataró-Granollers: 17 min. 

Mataró-Sabadell: 31 min.   

 

Aparcament dins del mateix edifici. 

 

 

 

              
 


