
CURS

Principals novetats  
de la Llei orgànica  
de protecció de dades 
personals i garantia  
dels drets digitals
30 i 31 d’octubre de 2019
Barcelona

Objectius

• Revisar les novetats més rellevants introduïdes per aquesta nova 
norma (LOPD)

• Analitzar l’aplicació i l’encaix de la nova llei de protecció de dades 
juntament amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD)

• Realitzar les conclusions sobre l’impacte que tindrà la nova normativa 
en el dia a dia de les organitzacions locals.
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TEMA 1  
ASPECTES GENERALS DE LA NOVA LOPD, PRINCIPIS DE PROTECCIÓ DE 
DADES I DRETS DE LES PERSONES: 
- El reglament de protecció de dades 
- Bases de legitimació per al tractament de dades 
- Transparència i informació als interessats 
-  Drets de les persones  
- Mesures de responsabilitat activa

 
TEMA 2 
TRACTAMENTS ESPECÍFICS EMPARATS AL INTERÈS LEGÍTIM, L’INTERÈS 
PÚBLIC I LA FUNCIÓ PÚBLICA.

 
TEMA 3 
RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT. EL DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE DADES.

 
TEMA 4 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS. INFRACCIONS I SANCIONS. DRETS 
DIGITALS.

 
TEMA 5 
CODIS DE CONDUCTA, MECANISMES DE CERTIFICACIÓ.



Docent
Aurora Baena. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i Executive Màster in Públic Administration 
(ESADE). Va ser cap del Servei de Verificació de programes d’ocupació al 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya, 
com també directora de Serveis del Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya.

Destinataris 
Tècnics, gestors, administratius i, en general, tot el personal de 
l’administració local que ha d’aplicar la nova normativa.

Lloc de Realització 
idEC (Institut d’Educació Contínua). Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona

Durada 
10 hores

Horari
De 9.00 a 14.30 hores

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència 
a un 80% de les hores lectives del curs i que responguin correctament un 
qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. 
Aquest test es respondrà electrònicament a través d’un enllaç que els alumnes 
rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del termini establert.

Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el dia 23 d’octubre de 2019. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places, limitat. Per a la selecció de les inscripcions, 
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del 
màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari 
de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Cal formalitzar la inscripció per mitjà del formulari que trobareu al web de la 
Federació de Municipis de Catalunya: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


