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Eulàlia Barros 
Degana

Al present número, el 162, trobareu la informació 
relativa a l'activitat de la Junta de Govern, desta-
cant la celebració del V Congrés de l’Advocacia 
Catalana, l’aprovació del pressupost de l’exercici 
2022 a la II Junta General Ordinària o la signatu-
ra d’un nou protocol entre Col·legi i l'Ajuntament 
actualitzen el protocol d'abordatge de les violèn-
cies masclistes.

Esperem gaudiu d'aquests continguts.

Benvolguts/des companys/es,

A continuació us oferim un nou número de la 
nostra revista col·legial, que un cop més apro-
fita aquest inici d’any per renovar el seu format 
per un de més actual i entenedor.
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Un Congrés per afrontar els reptes futurs 
Uns 400 juristes i professionals del sector partici-
pen, avui i demà, en el cinquè Congrés de l'Advo-
cacia Catalana, que se celebra a l'Auditori del Palau 
de Congressos de Girona i el principal objectiu 
dels quals és debatre sobre l'impacte que estan 
tenint les transformacions socials i tecnològiques 
en l'ordenament jurídic. El Congrés, organitzat pel 
Consell de l’Advocacia Catalana i que es pot seguir 
tant de manera presencial com online, vol abor-
dar al llarg de dos dies els principals reptes que la 
justícia, i l'advocacia en particular, haurà d'afrontar 
en els pròxims anys per a donar resposta als canvis 
socials i tecnològics, i quines reformes legislatives 
hauran d'emprendre's per a adaptar-se a aquesta 
nova realitat.

D'aquesta forma, qüestions com el dret a l'habitat-
ge i la problemàtica dels desnonaments, l'ús de les 
noves tecnologies com a element transformador, 
garantir el dret a la defensa, les modificacions del 
procés penal, les polítiques de drets humans i totes 
aquelles temàtiques relacionades amb la nova 
realitat social centraran les principals ponències del 
Congrés.

La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, 
Mª Eugenia Gay, assegura que aquest Congrés ha 
de servir «per a posar els ciments del model de 
justícia que volem per als pròxims 15 anys». Per a 
això, segons Gai, serà necessària la implicació de 
tots els actors que han de participar, des de les 
administracions fins a tots els òrgans judicials, i 
remarca que “per a l'advocacia és estratègic adap-
tar-se a les transformacions socials i tecnològiques 
que s'estan produint a tot el món, especialment 
després d'aquesta etapa pandèmica, i és necessari 
fer un debat seriós i profund sobre com tots aquests 
processos impacten directament en l'ordenament 

jurídic actual i quines reformes legislatives es poden 
emprendre per a donar resposta a una realitat que 
és molt canviant”.

Mª Eugenia Gay planteja que del Congrés de Girona 
surti “un full de ruta que serveixi com a guia per a 
crear aquest model de futur de l'advocacia, adaptat 
als temps actuals i amb una major capacitat per a, 
des de l'ordenament jurídic, donar resposta als pro-
blemes i necessitats actuals ja quants puguin sorgir 
a curt i mitjà termini”. «La justícia serveix per a resol-
dre els problemes de la gent i no es pot convertir en 
una font de creació de nous problemes», ha afegit la 
presidenta del Consell.

Per part seva, el degà del Col·legi de l'Advocacia de 
Girona, Carles McCragh, diu que l'aposta del Consell 
de l'Advocacia Catalana per fer el V Congrés en la 
capital gironina “constata que el nostre territori, per 

la proximitat geogràfica amb la resta d'Europa, és el 
millor lloc per a debatre unes transformacions que 
no són locals sinó que són fruit de la globalització 
i hem de procurar que s'integrin en el respecte a 
la dignitat de les persones i els drets Humans”, i ha 
animat a tots els professionals de l'advocacia a par-
ticipar en el Congrés.

Un programa multidisciplinari                                                                 
La inauguració del Congrés ha estat a càrrec de 
la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana 
i degana del ICAB, Mª Eugenia Gay; el president 
de la Comissió de Drets Humans i degà del ICAG, 
Carles McCragh; la presidenta de la Federació dels 

La justícia serveix per a resoldre els problemes 
de la gent i no es pot convertir en una font de 

creació de nous problemes.

Prop de 400 juristes van participar els dies 4 i 5 de novembre en el V 
Congrés de l'Advocacia Catalana, celebrat al Palau de Congressos de 
Girona, per sobre canvis socials i tecnològics.

V Congrés de l'Advocacia

L’advocacia 
catalana 

davant dels 
nous reptes 

socials i 
tecnològics 
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Col·legis d'Advocats d'Europa, Dominique Attias; la 
consellera de Justícia de la Generalitat de Catalu-
nya, Lorda Ciuró i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament 
de Girona, Lluís Martí.

Seguidament ha tingut lloc la conferència inaugu-
ral, a càrrec de la magistrada del Tribunal Suprem 
Maria Luisa Segoviano, el catedràtic en Dret Consti-
tucional de la Universitat de Barcelona Xavier Arbós, 
el degà del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears 
Martín Alenyar i el professor de Filosofia Juan Ma-
nuel del Pou, sota el títol «Els canvis socials actuals i 
el seu impacte en l'ordenament jurídic». Moderada 
per la vicepresidenta del Consell, Encarna Orduna, 
ha estat el tret de sortida per a debatre els reptes 
que ha d'afrontar l'advocacia del segle XXI, centrats 
en cinc panells que abordaran les següents temà-
tiques: el Dret a l'Habitatge, el Dret de Defensa, el 

Dret i el procés penal, la tecnologia i l'ordenament 
jurídic o els Projectes de l'Advocacia Catalana per a 
adaptar la Justícia a les necessitats de les persones.

Les conferenciïs seran impartides per ponents de 
reconegut prestigi en tots 
els àmbits del Dret. Es pot 
consultar el programa de-
tallat aquí.

Les aportacions de totes les 
persones que participen en el Congrés seran docu-
mentades, amb la finalitat d'extreure unes conclu-
sions sobre les accions conjuntes que l'advocacia 
institucional catalana plantejarà davant les corre-
sponents administracions

Tota la informació sobre el Congrés en el web www.
congresadvocacia.cat

La clausura tindrà lloc el divendres 5 de novembre a 
les 13.30 hores a l'Auditori del Palau de Congressos 
de Girona.

La nostra degana va 
moderar la sessió "Dret 

i Procés Penal".

La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Mª Eugenia Gay, va 
assegurar que aquest Congrés ha de servir «per a posar els ciments del 

model de justícia que volem per als pròxims 15 anys».

Per a l'advocacia és estratègic adaptar-se a les transformacions 
socials i tecnològiques que s'estan produint a tot el món. 
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la lectura per part del secretari, Sr. David Mor, 
de l’acta de la Junta General anterior, que va ser 
aprovada.

Tot seguit el tresorer, Sr. Roger de la Guerra, 
analitzà i justificà de manera detallada les 
diferents partides que integren la proposta 
de pressupost per a l’exercici 2022. Va destacà 
algunes petites variacions o ajustaments en 
determinades àrees dins d’un pressupost marcat 
per la contenció general de despeses així com el 
manteniment de les quotes col•legials.

Després d’algunes preguntes dels presents al 
respecte d’alguna partida concreta, el pressupost 
es va sotmetre a la votació de la Junta General i 

va ser aprovat per unanimitat dels i les assistents.

I finalment, sense que hi haguessin més 
assumptes per tractar en la present convocatòria, 
s’aixecà la sessió a les 13.30 hores.

A la web ICASBD podeu consultar el pressupost i 
el quadre complert de quotes.

Quotes col·legials

Pel que fa a les quotes col·legials, a destacar 
la nova exempció de dues quotes mensuals 
als exercents i un trimestre als exercents de 
primer i segon any de col·legiació en situació de 
maternitat/paternitat/adopció/acolliment.

Aprovació del pressupost 2022

El passat 22 de desembre, va tenir lloc la II Junta 
General Ordinària de l’exercici 2021. La sessió 
s’inicià a les 12:30 hores, amb la benvinguda 
per part de la degana, Sra. Eulàlia Barros, i tot 
seguit s’abordà el primer punt de l’ordre del dia, 

La II Junta General Ordinària va aprovar per unanimitat el 
pressupost per a l'exercici 2022.II Junta General Ordinària
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S’ha d’eliminar el concepte “incapacitació”, el qual comporta 
una substitució de la presa de decisions, i passar a un model 

fonamentat en la voluntat i desitjos de la persona en discapacitat.

   El passat 2 de desembre, i en el marc de 
la celebració del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, va tenir lloc 
a la Sala d'Actes de l'Il·lustre Col·legi de 
l'Advocacia de Sabadell una sessió for-
mativa sota el títol Novetats Legislatives 
i prestacions en matèria de discapaci-
tats, l’objectiu de la qual era il·lustrar els 
i les assistents sobre la nova legislació 
en vigor per a l’exercici dels drets de les 
persones amb discapacitat i prestacions 
administratives relacionades.

   La sessió es va dividir en dues ponèn-
cies: la primera, sobre la situació de les 
persones amb discapacitat en l’actual 

ordenament jurídic, va anar a càrrec de 
la Sra. Ma. Teresa Puig Amat, advocada 
especialitzada en la tutela de persones 
discapacitades; la segona, sobre prestaci-
ons governamentals per al discapacitat/
incapaç va ser a càrrec del Sr. Rafael La-
raña Cobo, director provincial de l’INSS.

   Podeu consultar els materials d'aques-
tació a l'apartat Aula Online de l'Àrea Pri-
vada de la nostra web www.icasbd.org.

Concepte d'Incapacitació 

D'acord amb la Convenció 

sobre els drets de les  perso-

nes amb discapacitat, s’ha 

d’eliminar el concepte “inca-

pacitació”, el qual comporta 

una substitució de la presa 

de decisions, i passar a un 

model més d’acord amb els 

drets humans, fonamentat 

en la voluntat i desitjos de la 

persona en discapacitat i el 

suport a la presa de decisi-

ons.

Què ha passat amb la re-
forma? 

S’elimina la incapacitació o 

modificació de la capacitat. 

Per tant, tothom té plena 

capacitat. A les persones que 

ho necessiten, se’ls hi dona-

ran mesures de suport.

A conseqüència, queden 

eliminades la tutela i la po-

testat parental rehabilitada 

o prorrogada i queden cura-

teles (assistencials o repre-

sentatives) i altres figures en 

funció de les necessitats que 

donaran suport en l’exercici 

de la capacitat d’obrar.

A Catalunya, com hi ha com-

petència exclusiva en matèria 

de dret civil, s’ha regulat a 

través del Decret Llei 19/2021, 

de 31 d’agost, pel qual s’adap-

ta el Codi Civil de Catalunya 

a la reforma del procediment 

de modificació judicial de 

la capacitat, de manera que 

tot el que fa referència a la 

tutela, a la potestat parental 

prorrogada o rehabilitada i a 

la curatela passarà a anome-

nar-se assistent/a (amb dret 

de representació o no). 

En el termini de 12 mesos, 

s’ha de presentar un projecte 

de llei de modificació del 

Codi civil de Catalunya en 

matèria de suports a l’exercici 

de la capacitat. 

 

Conferència sobre Novetats 
Legislatives i prestacions en 
matèria de discapacitats

https://www.icasbd.org
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En aquesta edició, la IX d'aquests premis, els guardons en la 
modalitat de “Justícia més eficaç” han recaigut també en 
les següents òrgans i entitats: en el Jutjat contenciós admi-
nistratiu número 2 d'Alacant, en els Jutjats socials números 
3, 7 i 10 de Las Palmas de Gran Canaria i en la Subdirecció 
General de Noves Tecnologies del Ministeri de Justícia; en 
la categoria “Justícia més transparent” han estat premiats 
la Secretaria de Coordinació Provincial de Girona i l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Madrid; i en la categoria “Justícia 
més accessible”, els ja citats Comissió de dret Animal de 
l'ICASBD, Policia Local i Jutjat Degà de Sabadell, els Jutjat 
Degà del partit judicial de Las Palmas de Gran Canaria i la 
Conselleria de Turisme, Regeneració, Justícia i Administra-
ció Local de la Junta d'Andalusia.

Després de donar l'enhorabona als pre-
miats i expressar-los el seu reconeixe-
ment, Carlos Lesmes va recalcar que 
les tres categories del guardó -eficàcia, 
transparència i accessibilitat- conver-
geixen en una única idea, que no és una 
altra que “la del bon servei públic”. Un 
servei públic que ha d'anar millorant de 
manera contínua i que ha d'anar adap-
tant-se a les transformacions socials i 
tecnològiques, la qual cosa exigeix als 
poders públics “el deure d'estar sempre 
alerta, sempre aprenent i anticipant-nos 
a les necessitats canviants dels nostres 
ciutadans”.

La consecució d'aquests tres objectius, 
que en opinió del president del Tribunal 
Suprem són “factors imprescindibles del 
necessari i continu procés de modernit-
zació de l'Administració de Justícia”, té 
com a finalitat última “aconseguir l'ex-
cel·lència del servei que els ciutadans, als 
qui ens devem, tenen el dret de rebre”.

Carlos Lesmes va convidar tots els actors 
implicats en l'Administració de Justícia 
a continuar treballant per a aconseguir 
una Justícia “més pròxima als ciutadans, 
que els resulti més comprensible i més 
recognoscible com a pròpia” perquè no-
més així s'aconsegueix una major confi-
ança en el sistema i es garanteix el “veri-
table compliment del dret constitucional 
a la tutela judicial efectiva”.

Els Premis Qualitat de la Justícia reconei-
xen i distingeixen la labor d'òrgans i ofici-
nes judicials i d'altres organismes relacio-
nats amb l'Administració de Justícia en 
la millora de la qualitat del servei públic 
i en la satisfacció de les necessitats dels 
ciutadans mitjançant bones pràctiques 
de gestió. A la cerimònia de lliurament 
va assistir també el vicepresident del 
Consell General de l'Advocacia i degà del 
Col·legi de l'Advocacia de Bizkaia, Carlos 
Fuentenebro.

La Comissió de defensa dels drets dels 
animals, en la persona de la seva presi-
denta, Sra. Isabel Garcia, va rebre el pas-
sat 15 de desembre el premi a la qualitat 
de la Justícia, en la modalitat de Justícia 
més accessible, per la seva col·labora-
ció en una iniciativa pionera, juntament 
amb la Unitat Canina K9 de la Policia 
Municipal de Sabadell i el Jutjat degà de 
la nostra ciutat. Un premi atorgat en la 
9a edició de Qualitat de la Justícia, or-
ganitzat pel Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ) que reconeixen iniciatives 
implementades en organismes d’aquest 
àmbit.

El projecte sabadellenc, que es posarà 
en marxa a la ciutat, impulsat per l'Il·lus-
tre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell 
(ICASBD) i el Jutjat Degà  porta per títol 
“La cara amable de les seus judicials: fa-
cilitat d’accés de les persones més vulne-
rables i necessitades de protecció davant 
l’administració de Justícia” i consisteix en 
l’acompanyament a les víctimes -menors 
o persones maltractades- amb gossos 

del cos policial. La finalitat és que amb 
l’ajuda dels cans, davant l’obligació de 
passar per seu judicial, aquestes perso-
nes “no visquin una situació traumàtica 
o ajudar-la apaivagar els nervis”. Així, es 
busca “dotar d’un recurs generador de 
confiança i seguretat” que faciliti “la con-
nexió de les víctimes amb la justícia”.

No és el primer guardó a aquesta unitat 
canina de la Policia, el 2018 la Unió Nacio-
nal de Caps i Directius de la Policia Lo-
cal (UNIJEPOL) també ho va fer per “les 
iniciatives i bones pràctiques” a aquestes 
categories dins els cossos de seguretat.

El president del Tribunal Suprem i del 
Consell General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes, va presidir l'acte de lliurament, 
durant el qual ha assegurat que l'eficà-
cia, l'accessibilitat i la transparència són 
tres qualitats imprescindibles d'aquest 
servei públic. De fet, va concloure, “la 
Justícia, si no és de qualitat, no és una 
veritable Justícia”.

Reconeixement a la Comissió de 
defensa del Dret Animal per la seva 
aportació a la qualitat de la Justícia



El passat dijous 25 de novembre es cele-
bra, com cada any, el Dia Internacional 
del per a l'Eliminació de la Violència en-
vers les Dones. Coincidint amb aquesta 
reivindicació, el Col·legi de l'Advocacia de 
Sabadell i l'Ajuntament de la ciutat van 
aprofitar per signar una actualització del 
protocol d'atenció a les víctimes de la 
violència masclista vigent entre ambdu-
es entitats.

Com va explicar a Ràdio Sabadell la de-
gana de la nostra institució, Eulàlia Bar-

ros, un dels objectius d'aquesta revisió és 
adaptar-se a la nova llei catalana i oferir 
una "atenció integral", que no només 
tingui en compte la violència dins de la 
parella.

    "Fins ara, totes les actuacions anaven 
destinades a la víctima de violència de 

"Abans les peticions per agressions 
sexuals eren mínimes. Ara han 

crescut molt i sovint són múltiples" 
Eulàlia Barros, degana ICASBD.

gènere, quan l'ag-
ressió l'havia co-
mès una parella o 
exparella. Ara s'es-
tén, perquè hem 
vist que les esta-
dístiques, de ma-
nera alarmant, ens 
estan dient que les 
agressions contra 
una dona pel fet 
de ser dona estan 
incrementant"

Alhora, assegura 
que cal millorar la 
coordinació entre 
el Servei d'Informa-
ció i Atenció a les 
Dones (SIAD) amb 
els advocats d'ofici, 
per garantir un as-
sessorament jurí-
dic que protegeixi 
més la víctima.

     "És molt im-
portant que jurídi-
cament, totes les 

Dia Internacional del per a l'Eliminació de 
la Violència envers les Dones.

#25N
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dones i mares les víctimes de la violència 
de gènere. Des de l'any 2013, 42 infants 
han estat assassinats i 258 han quedat 
orfes a causa de la violència de gènere. 
Xifres que ens alerten de la necessitat de 
tenir molt en compte també la violència 
que pateixen els infants que creixen en 
un entorn familiar on és present la violèn-
cia de gènere.

Des de l'ICASBD es considera urgent que 
les diferents administracions públiques 
assumeixin les seves responsabilitats 
sobre aquest tema, i alertem del perill 
que suposa la confusió que causen en 
la societat aquells posicionaments que 
neguen la violència sistemàtica, històrica 
i estructural exercida contra les dones i el 
qüestionament dels instruments jurídics 
per a combatre-la.

Des de la Comissió d'Igualtat, precisa-
ment perquè es te la ferma convicció que 
l’eliminació d’aquesta xacra passa inelu-
diblement per l’educació, ja des de l’any 
2017 es va organitzar la primera edició del 
curs per a formadors, essent pioneres a 
tot l’estat espanyol, i adreçat a formar a 
l’equip docent d’escoles i instituts de la 
nostra jurisdicció per erradicar o, si més 
no, poder identificar les violències masc-

listes a les aules. 

Punts d'informació i assessorament  
Una altra de les activitats organitzades 
per aquesta 25 de novembre va ser la 
instal·lació de dos Punts d'informació i 
assessorament sobre les violències masc-
listes als accessos dels edificis judicials de 
Sabadell i Cerdanyola del Vallès. Aquest 
assessorament es va portar a terme ent-
re les 11 i les 13 hores del mateix dia 25 i 

va servir per visibilitzar la implicació de 
la nostra professió en la prevenció de les 
violències i l'assistència a les potencials 
víctimes d'agressions d'aquesta xacra 
social.

Des de l'ICASBD es considera 
urgent que les diferents 

administracions públiques 
assumeixin les seves 

responsabilitats sobre aquest tema, 
i alertem del perill que suposa 
la confusió que causen aquells 
posicionaments que neguen la 

violència.

institucions que formem part [del procés 
judicial] estiguem interconnectades. 
Perquè l'atenció jurídica de la víctima 
comencen en aquests punts d'atenció 
primera, com el SIAD, i després s'estén a 
l'advocat d'ofici o particular"

Finalment, també cal adaptar-se a la 
realitat dels fets delictius. Per exemple, a 
l'augment dels casos d'agressions sexu-
als.

En paral·lel, el Col·legi de l'Advocacia ofe-
rirà, aquest dijous, assessorament gratuït 
sobre com funciona el torn d'ofici per a 
les víctimes de la violència masclista a les 
portes dels Jutjats de Sabadell i Cerda-
nyola.

Manifest contra la violència de gènere 
La Jornada també va servir per tornar 
a llegir un manifest reivindicatiu per a 
l’eliminació de les violències contra les 
dones, i fer visible el problema estructural 
que fa trontollar les vides de moltíssimes 
dones, de totes les edats, arreu del món.

El mateix volia evidenciar la desesperant 
suma de violències masclistes que es co-
meten dia rere dia, amb especial esment 
a les agressions sexuals, els feminicidis i la 
violència vicaria, les formes més greus de 
violència envers les dones. 

I és que des de l'any 2003 han estat as-
sassinades a mans de les seves parelles o 
ex parelles 1118 dones. Però no sols són les 

El Col·legi de l'Advocacia i l'Ajuntament actualitzen el 
protocol d'abordatge de les violències masclistes
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El passat 13 de desembre va tenir lloc a la seu 
central de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de 
Sabadell l’acte de lliurament de premis als 
guanyadors i guanyadores del XV Concurs de 
Fotogra que l’entitat ha organitzat enguany, 
després que el Jurat per establir el veredicte.

L’acte va comptar amb la presència de bona 
part dels participants en el present certamen, 

així com d’alguns membres de l’equip de 
govern col•legial. La bibliotecària i responsab-
le de la Comissió d’activitats col·legials, Anna 
Minvielle, va destacar l’alt nivell tècnic i artístic 
de les obres que han concorregut a aquesta 
15a edició del certament, per procedir segui-
dament a fer públic l’escrutini i a lliurar els 
premis.

El premi a la millor fotografia a va anar a parar 
a Maria Cuerda Lóez per l'obra, “Alça el vol”,  
(que podeu apreciar il·lustrant aquesta pà-
gina), mentre que el 2n premi se’l va endur 
l’obra “Ciclista al Coll Serra-Seca” de Mercè 
Foguet Pol. Igualment, va ser distingida amb 
el 3er premi la fotografia “Les línies de l’aigua”, 
d'Ivan Nouvilas Valldeperes.

D'atra banda, també es van atorgar dues 
mencions especials del Jurat, a les obres “Mar 
emprenyat”, de Francisco Rodríguez Bejar, i 
“Péscame un atardecer”, de Mª Rosa López 
Martín..

La present edició ha comptat amb un total de 
23 obres originals de temàtica lliure, amb un 
total de 12 participants entre col·legiats/des i 
no col·legiats/des.

Abans de clausurar l’acte, la degana Eulàlia 
Barros va recordar que les fotos romandran 
exposades a la primera planta de la seu 
col•legial del carrer de Lacy per tal que tots els 
col•legiats, col•legiades i ciutadania en general 
puguin gaudir de les obres, alhora que va en-
coratjar els presents perquè tornin a participar 
en les properes edicions del concurs. 

La present edició ha comptat amb un total de 23 obres originals 
de temàtica lliure, amb un total de 12 participants entre 

col·legiats/des i no col·legiats/des.

Acte de lliurament de premis.

XV Concurs de Fotografia
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Es un hecho totalmente acreditado 
que numerosas denuncias que se 
formulan en las distintas comisarías 

de policía relatan acontecimientos que 
no han sucedido realmente. Los moti-
vos suelen ser muy distintos, la mayo-
ría tienen un trasfondo económico, por 
ejemplo, simular un hecho delictivo para 
poder así recibir una indemnización de 

una compañía de seguros, pero otro 
número importante de casos obedece a 
cuestiones de todo tipo, todos ellos siem-
pre con la finalidad de que la menciona-
da denuncia cubra o ayude las expectati-
vas del denunciante al presentarse ante 
la Policía y efectuar un relato, contando 
unos hechos que no han sucedido.

Dichas denuncias provocan en los inves-
tigadores policiales verdaderos quebra-
deros de cabeza y arrojan unas estadísti-
cas de delincuencia que, al no ser ciertas, 
hacen que se destinen numerosas horas 
de investigación contra una inexistente 
delincuencia, impidiendo, por tanto, se 
utilicen para atajar la verdadera.

En el caso de los hechos investigados 
por el inspector Eduardo, que es nuestro 
protagonista, la investigación de todas 
las denuncias debe de culminar, bien en 
la detención de los autores, bien en el 
esclarecimiento de las denuncias falsas. 

Nada debe quedar sin investigar.

En este libro se presentan cuatro relatos 
de hechos ficticios. Una vez el lector se 
sumerja en dichos relatos comprenderá 
que, aunque parezca raro, haya personas 
que acudan a una comisaría de Policía 
a denunciar unos hechos que no han 
sucedido, existiendo siempre razones de 

suficiente peso para 
atenuar esa culpa y 
que la sensibilidad 
del investigador y, 
en su momento, la 
detención formal y 
la confección de las 
pertinentes diligen-
cias, incluyendo la 

aportación de pruebas al juzgado o la 
propia confesión del acusado, sean fun-
damentales para la resolución de estos 
casos, casi siempre complicados.

Estos relatos ficticios reflejan la gravedad 
y complejidad en la investigación que 
llevan aparejadas las simulaciones de 
delitos.

Juan Cruz Hernández

Colegiado núm. 1720

Estos relatos ficticios reflejan la gravedad y complejidad en 
la investigación que llevan aparejadas las simulaciones de 

delitos.

Ressenya bibliogràfica
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OCTUBRE 2021

- Aprovar la contractació de la factura de 
la llum de l’ICASBD amb una altra emp-
resa.

- Aprovar que la CRAJ contacti amb el 
LAJG degà per traslladar-li els acords que 
obren en acta.

- Aprovar el repartiment de tasques 
de l’Àrea del TOAD entre el personal 
ICASBD, segons consta en acta.

- Aprovar que en la propera Assemblea 
TOAD es proposi si es vol sol·licitar al De-
partament de Justícia de la Generalitat 
(CAJGB) que la Guàrdia de Víctimes de 
Violència de Gènere i Masclista tant de 
Cerdanyola com de Sabadell sigui de dis-
ponibilitat en comptes de per assistèn-
cia, atès que la resta de col·legis propers 
ho tenen així.

- Aprovar l’encàrrec dels lots de Nadal 
per al personal del Col·legi i per a la tre-
balladora encarregada de la neteja. 

- Aprovar l’adquisició de loteria de Nadal 
per oferir als col·legiats. 

- Aprovar la sol·licitud de la JAS, de re-
ducció automàtica del 50% de l’import 
de la quota col·legial corresponent al 
mes de novembre de 2021, per als agru-
pats i agrupades de la Jove Advocacia de 
Sabadell, exercents, no exercents i alum-
nes EPPA, amb el càrrec de la diferència 
al pressupost de JAS per a l’any 2021. 

- Aprovar els informes i propostes que 
presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia. 

- Deixar sense efecte una sol·licitud d’ha-
bilitació per actuar en defensa d’assump-
tes propis o de familiars, per manca de 
cobertura legal.

- Aprovar els dictàmens que presenta la 
Comissió d’Honoraris.

- Autoritzar la utilització del logotip “CAS” 
per part de diferents  col·legiats i socie-
tats professionals.

- Aprovar la inscripció d’una societat en 
el Registre de Societats professionals de 
l'ICASBD.

- Aprovar la relació d’altes, baixes i canvis 
de situació en el cens col·legial que pre-
senta el secretari.

- Aprovar la pròrroga del contracte de 
treball d’una membre de personal.

- Aprovar fixar el 10 de novembre de 2021 
una Junta de Govern Extraordinària.

- Fixar el 3 de juny per a la Festa d’Im-
posició de Togues 2022 i el divendres 17 
desembre per al Sopar de Nadal dels 
col·legiats.

- Aprovar que la destinació dels 50 cèn-
tims de les paperetes de participació 
de la loteria de Nadal sigui el fons social 
col·legial.

- Enviar a la Comissió d’AJG de Barcelo-
na una comunicació demanant  que es 
designi un advocat de Barcelona pera 
un justiciable. No es designa un membre 
de Junta per a la seva defensa, atesa la 
incompatibilitat amb el fet que el Col·legi 
hagi estat denunciat per aquest senyor.

- Aprovar la sol·licitud d’un lletrat de fac-
turar el procediment judicial com a cau-

Acords de Junta
sa complexa.

- Aprovar que s’aboni el cost de les Jorna-
des de Mediació de Mataró per restitució, 
per cada membre de la Comissió, que les 
seguiran telemàticament.

- Aprovar el pressupost per a la modifica-
ció del disseny de la pàgina web ICASBD.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col·legial 
que presenta el secretari.

- Autoritzar la utilització del logotip “CAS” 
per part d’un col·legiat.

- Fer els cursos de litigació següents: mò-
dul general, penal, civil i laboral.

NOVEMBRE 2021

- Remetre una carta als col·legiats/des 
que tenen dues llicències E1 d’Office, en 
els termes que hi consten a l’acta.

- Aprovar que a la propera Assemblea del 
Torn d’Ofici se sotmeti a votació si el torn 
de guàrdia de VIGE de Cerdanyola i de 
Sabadell ha de ser de disponibilitat a par-
tir de l’1 de gener de 2022.

- Aprovar que el 31/12/2021 quedin apa-
gats tots els servidors de Lacy i, per tant, 
tancats tots els ordinadors del personal 
de Lacy per la nit, així com l'aire condicio-
nat del quartet de servidors.

- Aprovar que les administratives de SOJ 
també a dia 31/12/21 deixin de treballar 
amb el servidor i passin a treballar la 
compartició de documentació SOJ amb 
arxius TEAMS.

- Comencar a provar al novembre el re-
gistre de la jornada laboral a través d’una 
aplicació que es durà instal·lada al mòbil 
de cada treballador i que emmagatzema 
les dades al núvol.

- Aprovar els informes i propostes que 
presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar els expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la 
Comissió d’Honoraris.

- Aprovar les bases del concurs 2022 de 
microrelats en català.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col·legial 
que presenta el secretari.

- Aprovar la proposta de pressupost per 
a l’exercici 2022 de l’ICASBD, així com el 
quadre de drets de col·legiació i quotes 
que presenta Tresoreria, que se sotme-
tran a l’aprovació de la II Junta General 
Ordinària de 2021.

- Aprovar la despesa per a l’edició dels ca-
lendaris ICASBD del 2022 per obsequiar 
els col·legiats/des. 

- Organitzar unes jornades de formació 
de Derecho de las personas mayores, de 
forma telemàtica.

- Aprovar una sol·licitud del president de 
Joves Advocats de Sabadell, de reserva 
de la Sala d’Actes per celebrar la Junta 
General Ordinària del JAS
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DESEMBRE 2021

- Aprovar el protocol de tasques de per-
sonal del ICASBD i la corresponent mo-
dificació de personal en el Quadre de 
Comissions.

- Aprovar la finalització del teletreball de 
tot el personal en data 17/01/22.

- Aprovar que a partir del 01/01/2022 el 
cap de personal sigui el secretari de la 
Junta, i l’administrativa de RR.HH. segui-
rà sent la que hiha actualment.

- Aprovar prescindir a partir del dia 
01/01/2022 d’un servei de manteniment 
de Lacy.

- Aprovar que a partir de l’01/01/2022 al 
SOJ de Cerdanyola només es podrà con-
certar cites per a interposició d'accions 
exclusivament per la web. Les cites per 
aturar terminis seguiran sent telefòni-
ques.

- Aprovar els informes i propostes que 
presenta la Comissió TOAD.

-  Aprovar els expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

- Aprovar els dictàmens que presenta la 
Comissió d’Honoraris.

- Aprovar la celebració el dia 21 d’abril de 
2022, a la tarda, d’un acte sobre El Català 
al Justícia, en el que es presentarà com-
pendium.cat, es lliuraran els premis del 
3r Concurs de microrelats i es presentarà 
el llibre amb relats dels 3 primers concur-
sos. S’aprova trametre invitació a la con-
sellera de Justícia.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col·legial 

que presenta el secretari.

- Aprovar la incorporació al llistat únic 
d’administradors concursals de un advo-
cat.

- Aprovar que la Junta proposi, per sub-
stituir el Sr. Ramon Girbau al TAS, una 
lletrada e l’ICASBD, si aquesta n’accepta 
el càrrec.

- Aprovar un protocol de comunicació 
entra la Presidenta de Deontologia i el 
President de TOAD per tal de revisar els 
escrits TOAD que puguin tenir contingut 
deontològic.

- Ratificar una companya col·legiada 
com a membre assembleari de la Comis-
sió del Torn d’Ofici, després de la seva 
elecció per part de l’Assemblea del Torn 
d’Ofici. 

- Aprovar la proposta de conveni amb la 
Cambra de Comerç de Sabadell en ma-
tèria de sistemes alternatius de resolució 
de conflictes (mediació i arbitratge).

- Aprovar la proposta de conveni de 
col·laboració amb la Plataforma per la 
Llengua.

Acords de Junta

Recorda que pots consultar tots 
els Acords de la Junta de Govern 
des de l'any 2017 a l'apartat de 
Transparència ICASBD de la nos-
tra web col·legial.

Us recordem que la Comissió de Llengua Ca-
talana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Sabadell organitza per al 2022 la 3a edició del 

Concurs de Microrelats de l'ICASBD, que tan bona acol-
lida ha tingut en les dues convocatòries precedents de 
2018 i 2021. Recordeu que es poden presentar obres 
fins el 31 de gener de 2022.

El concurs té com a finalitat prioritària fomentar l'ús 
del català i, sota aquest prisma, l’objectiu passa per 
comptar amb la major participació possible de compa-
nys/es lletrats/des i també de ciutadans/es.

A més a més, coincidint amb l’Acte de lliurament de 
premis d'aquest concurs, que tindrà lloc el 21 d'ab-
ril d'enguany, i la presentació del portal de recursos 
jurídics en català “Compendium.cat” per part del 
Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), està prevista 
també la presentació del llibre recopilatori de tots els 
microrelats participants a les tres primeres edicions 
d'aquest certamen. Aquesta obra serà possible gràcies 
a la col·laboració de Santa Susana, Grup de corredors 
d’assegurances, l’Associació Plataforma per la Llengua 
i el propi CICAC.   A l’acte de presentació està previs-
ta l’assistència de la Consellera de Justícia, Hble. Sra. 
Lourdes  Ciuró.

El concurs es regeix per les següents

BASES

1a. El concurs és obert a qualsevol ciutadà/na que 
vulgui presentar un relat breu sobre advocats/des o 
l’Advocacia, que ha de ser original i inèdit, i amb una 
extensió màxima de 150 paraules (sense comptar el 
títol).

2a. En aquesta convocatòria el text del microrelat ha 
de contenir obligatòriament les 5 paraules següents: 
DILACIONS, ANDRONA, FISCAL, MISSATGE, HORIT-
ZONTAL.

3a. Els textos només es poden presentar de manera 

telemàtica, tot enviant un correu electrònic a l’adreça: 
llengua@icasbd.org. En l’esmentat correu, el/la par-
ticipant ha d’incloure-hi, a banda del microrelat, les 
seves dades (nom, adreça, telèfon de contacte i correu 
electrònic).

4a. Només s'admetrà un únic text per participant/au-
tor. La data límit per presentar les obres serà el 31 de 
gener de 2022.

5a. El concurs està dotat amb un premi de 300 euros i 
diploma de participació per a l’autor/a del millor micro-
relat, i un premi de 150 euros i diploma per a l’autor/a 
del microrelat finalista. Els noms dels/de les guanya-
dors/es es comunicaran en el seu moment a través 
dels canals de comunicació corporatius, especialment 
la pàgina web: www.icasbd.org.

6a. El Jurat del concurs, integrat pels membres de la 
Comissió de Llengua Catalana de l’ICASBD, un cop 
vençut el termini de presentació d’obres es reunirà per 
valorar tots els microrelats concursants, per tal d’eme-
tre el veredicte. El nom dels guanyadors es farà públic 
durant la mateixa setmana de la festivitat de Sant Jordi 
(21 d’abril).

7a. A banda de penjar els textos que s’hi presentin a 
concurs al web col·legial, l’Il·lustre Col·legi de l’Advo-
cacia de Sabadell es reserva el dret de publicar-los i/o 
editar-los tant a les xarxes com a la revista digital del 
Col·legi. Igualment, tots els relats participants seran 
publicats en un llibre recopilatori editat a l’efecte du-
rant el primer trimestre de 2022.

8a. La participació en aquest concurs suposa l’accepta-
ció plena de les presents bases.

Patrocina:

     

https://www.icasbd.org/ca/el-col-legi/transparencia-icasbd
https://www.icasbd.org
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1.- PER QUÈ UNA GUIA SOBRE CIBERSE-
GURETAT?

La ciberseguretat és un terme genèric que fa 
referència a la protecció dels sistemes i de les da-
des en suports electrònics. L’actual normativa de 
protecció de dades considera com a dades per-
sonals tota aquella informació relacionada amb 
una persona identificada o identificable1  amb la 
finalitat d’ésser continguda o inclosa en un fitxer2 
, atribuint una sèrie de deures als responsables i 
encarregats del tractament3 .

Per tant, el tractament de dades de caràcter 
personal per part dels operadors jurídics des del 
vessant de la ciberseguretat demana la neces-
sitat de protegir la informació i minimitzar els 
riscos relacionats amb una escletxa de seguretat 
en la gestió de les dades així com els derivats de 
la pèrdua o subtracció de dispositius.

Posar en pràctica una estratègia de cibersegure-
tat per a la protecció de qualsevol mena de dada 

1. Art. 4 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 dades personals i a la lliure circulació d’aquestes y per la qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades —RGDP—).
2. Art. 2.1 RGPD.
3. Arts. 24 i ss. RGPD.

suposa aplicar una política de seguretat coherent 
en la protecció dels sistemes informàtics que 
emprem dia a dia mitjançant mecanismes per 
xifrar informació sensible, com còpies de segu-
retat que s’hagin d’emmagatzemar en núvol, o 
bé els dispositius com a mesura de seguretat per 
defecte.  

Som especialment vulnerables quan ens relacio-
nem a la xarxa si:

• Emprem la mateixa contrasenya per a tot.

• Emprem diverses contrasenyes, però les em-
magatzemem en un fitxer sense protegir, o 
guardem en suport paper.

• No coneixem que és el phishing i altres mèto-
des emprats pel frau a la xarxa i, en conseqü-
ència, desconeixem com actuar.

• Intercanviem documentació sensible o dades 
de caràcter personal sense adoptar les mesu-
res de seguretat adients.

• Ens connectem a punts d’accés a internet no 
segurs i no fem servir cap VPN

• Les persones amb les quals ens relacionem es 
troben en qualsevol de les anteriors situacion

Què podem fer per minimitzar els riscos?

• Emprar un gestor de contrasenyes.

• Protegir l’accés a ordinadors i dispositius por-
tàtils amb contrasenya o patró.

• Xifrar dispositius i dades.

En dispositius físics i en núvol.

Guia de Ciberseguretat
• Aprofitar els avantatges de seguretat dels 

serveis en núvol per prestadors de confiança.

• Emprar factors de doble o múltiple autentica-
ció a serveis web que així ho permetin.

• Enviar arxius i dades sensibles per canals 
segurs, preferiblement per correu electrònic 
amb el missatge xifrat. 

• Mantenir els dispositius actualitzats.

• Utilitzar programes antivirus i antimalware. 

• Usar una VPN en connectar-nos a xarxes no 
segures.

2.- XIFRATGE DE DISPOSITIUS

Amb el xifrat de les dades o dels dispositius apli-
carem tècniques criptogràfiques per a evitar que 
les dades siguin accessibles per a qui desconegui 
les claus de desxifrat. 

Seguint les indicacions d’INCIBE4  el xifrat és una 
solució eficaç per a l’emmagatzematge i trans-
missió d’informació sensible que ens permet 
controlar l’accés a la informació així com la difu-
sió no autoritzada en cas de pèrdua o sostracció. 

A continuació, s’exposen les eines nadiues que 
els sistemes operatius més emprats ofereixen per 
xifrar les dades sense la necessitat de recórrer a 
software de tercers i sobre els que aquesta guia 
no tracta: 

 2.1- ENTORN WINDOWS

L’eina nadiua amb què compta al sistema ope-
ratiu Windows per a xifrar les dades és el pro-
gramari BitLocker, el qual ja es troba instal·lat 
juntament amb el sistema operatiu. La versió 

4. https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/cifrar-informacion-sensible

Windows 10 Home, no disposa d’aquesta eina. 
L’única solució és recórrer a software de tercers 
que ofereixin igual o major seguretat que BitLo-
cker.

En cas que el dispositiu sigui compatible amb 
l’eina BitLocker, amb el programari es pot xifrar 
el disc dur sencer, una partició o una memòria 
portable. D’aquesta manera s’aconsegueix que 
no es pugui accedir a la informació xifrada fins 
que es torni a introduir la contrasenya o un altre 
mètode alternatiu que s’hagi escollit en el procés 
de xifratge. 

Els arxius es tornaran a xifrar automàticament 
una vegada es tanqui la sessió. 

La guia pas a pas per a xifrar la informació la tro-
bem a la pàgina oficial de suport de Microsoft:

https://support.microsoft.com/es-es/windows/
activar-el-cifrado-de-dispositivo-0c453637-
bc88-5f74-5105-741561aae838

2.2.-ENTORN MAC

Els usuaris de MacOS disposen de l’eina File-
Vault, la qual trobem per defecte amb el sistema 
operatiu amb la finalitat de xifrar les dades de la 
totalitat del dispositiu, sense necessitat d’emprar 
programari de tercers, essent la clau de desxifrat 
la contrasenya escollida per l’usuari. 

Novament, l’objectiu d’aquest mètode de xifrat-
ge cerca protegir les dades del dispositiu mentre 
aquest no es troba en ús per l’usuari. No serà fins 
al tancament de la sessió que les dades es tornen 
a xifrar. 

Una vegada s’ha activat FileVault caldrà introdu-
ir la contrasenya d’activació tant en l’engegada 
del dispositiu com per sortir del mode repòs en 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/cifrar-informacion-sensible
https://support.microsoft.com/es-es/windows/activar-el-cifrado-de-dispositivo-0c453637-bc88-5f74-5105-741561aae838
https://support.microsoft.com/es-es/windows/activar-el-cifrado-de-dispositivo-0c453637-bc88-5f74-5105-741561aae838
https://support.microsoft.com/es-es/windows/activar-el-cifrado-de-dispositivo-0c453637-bc88-5f74-5105-741561aae838
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tancar la tapa en la versió portàtil o en sortir del 
mode salva pantalles.

Després de la primera engegada del dispositiu, 
només els usuaris donats d’alta a FileVault po-
dran iniciar sessió; altres usuaris, pel cas que es 
comparteixi l’equip, necessitaran un usuari acti-
vat en FileVault.

La guia pas a pas en entorns MacOS per a xifrar la 
informació la trobem a la pàgina oficial d’Apple:

 https://support.apple.com/es-es/HT204837 

2.3.- ANDROID

El xifratge en sistemes operatius android suposa 
una mesura addicional de seguretat per a fer el 
contingut inaccessible encara que s’accedeixi a la 
memòria del dispositiu per força bruta. D’aquest 
mode, podrem xifrar les aplicacions descarrega-
des i les seves dades, arxius multimèdia i altres 
dades. 

Una vegada xifrat el dispositiu, i sempre que s’ha-
gi configurat una pantalla de bloqueig, s’haurà 
de desblocar per desxifrar el dispositiu cada ve-
gada que s’encengui, diferenciant per una banda 
el procés de desxifrat i el de desbloqueig de la 
pantalla.

Usualment, per a activar el xifratge del dispositiu 
es fa des d’ “ajustos” >”seguretat” >”xifrar disposi-
tiu”

Determinades versions d’android ofereixen altres 
funcionalitats i sota diverses denominacions per 
xifrar la totalitat del dispositiu o només allò que 
vulguem protegir, per la qual cosa s’haurà d’estar 
al dispositiu en concret.

2.4.- iPhone(iOS)

En el cas de dispositius iOS, disposem de les 
opcions Touch ID o Face ID. Tant amb el sistema 
per bloqueig per codi o per factors biomètrics, 
activem el xifratge per defecte. Cada vegada que 
es bloqueja el dispositiu, la memòria volàtil reté 
les claus de desxifrat que demana a l’usuari per a 
la càrrega ràpida de les dades.

Així mateix, podrem seleccionar les dades a mos-
trar quan el dispositiu es troba bloquejat o bé 
activar la funcionalitat d’esborrar totes les dades 
del dispositiu rere deu intents fallits d’introduir el 
codi de desbloqueig. 

Aquestes opcions de seguretat s’activen des 
d’”ajustos” >”Touch ID i codi”.

Guia de Ciberseguretat
3.- SEGURETAT AL NÚVOL 

Amb el servei Correo Abogacía es posa a l’abast 
dels membres de l’ICASBD l’eina OneDrive (em-
magatzematge i accés instantani en núvol), com 
a part de la suite d’office 365 tant en la versió 
escriptori com web, tot centralitzat des del ma-
teix compte que s’empra pel correu electrònic. 

La informació relativa al funcionament del correu, 
el decàleg de seguretat en el seu us, i les funcio-
nalitats esmentades de la suite, es troben tant als 
tríptics que es troben a disposició a les seus del 
Col·legi, així com a la web del Consejo General de 
la Abogacía Española: https://www.abogacia.es/
servicios/colegio/correo-electronico/

Les funcionalitats que ofereix el núvol de Micro-
soft amb el compte de correu electrònic es tro-
ben apuntalades amb el Certificat de l’Esquema 
Nacional de Seguretat5   a més que proporciona 
seguretat jurídica en quant al compliment de la 
LOPDGDD6.

L’eina OneDrive ofereix la possibilitat d’emma-
gatzemar qualsevol classe d’arxiu en un servidor 
de tercer, en aquest cas de Microsoft, fins a un 
màxim d’1TB de dades, accessible tant en nave-
gador web, client software i aplicació mòbil per 
telèfon o tauleta, per tal de disposar de les dades 
on, quan i com es desitgi, sense necessitat d’em-
magatzemar-la en un dispositiu concret o dispo-
sar d’una memòria portable USB.

La funcionalitat de OneDrive ofereix una capa 
de seguretat sense traslladar cap dret sobre el 
fitxer ni la responsabilitat en el tractament de les 
dades al servei, essent responsabilitat de l’usuari 
la custòdia de les claus d’accés, la seva fortalesa, 
l’activació de l’autenticació en dos factors en el 
compte personal; així com la seguretat dels dis-

5. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica «BOE» núm. 25, de 29 de enero de 2010, páginas 8089 a 8138 (50 págs.). BOE-A-2010-1330.

6. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. «BOE» núm. 
294, de 06/12/2018. BOE-A-2018-16673.

positius emprats per accedir a la informació, sigui 
per la protecció per factors d’autenticació o bé en 
combinació amb el xifrat dels dispositius o discos 
durs, segons s’ha exposat en la secció dedicada.

Les tres versions, web, client d’ordinador i client 
dispositiu mòbil, ofereixen les seves pròpies 
particularitats quant a seguretat, essent la rela-
tiva a aquesta última opció la més crítica pel risc 
d’exposició de les dades per la pèrdua o subtrac-
ció del dispositiu, per la qual cosa les aplicacions 
en versió mòbil ofereixen una capa reforçada de 
seguretat.

L’aplicació mòbil de OneDrive introdueix opcions 
de seguretat des del disseny i per defecte segons 
estableix l’art 25 RGPD, cosa que ens permet, 
des de les opcions de seguretat dins de l’aplica-
ció, establir com a capa addicional de seguretat 
l’accés per biometria, patró o contrasenya, amb la 
possibilitat d’activar diverses d’elles i emprar-les 
de manera alternativa.

Amb aquest mètode de seguretat, cada vegada 
que es vulgui accedir a les dades caldrà autenti-
car-se davant l’aplicació, amb independència de 
les mesures de seguretat implementades en el 
dispositiu.

Per a més informació sobre la protecció de les 
dades a OneDrive:

https://support.microsoft.com/es-es/office/có-
mo-protege-onedrive-los-datos-en-la-nube-
23c6ea94-3608-48d7-8bf0-80e142edd1e1 

Raúl Ramos Fernández

Advocat

https://support.apple.com/es-es/HT204837 
https://support.microsoft.com/es-es/office/cómo-protege-onedrive-los-datos-en-la-nube-23c6ea94-3608-48d7-8bf0-80e142edd1e1
https://support.microsoft.com/es-es/office/cómo-protege-onedrive-los-datos-en-la-nube-23c6ea94-3608-48d7-8bf0-80e142edd1e1
https://support.microsoft.com/es-es/office/cómo-protege-onedrive-los-datos-en-la-nube-23c6ea94-3608-48d7-8bf0-80e142edd1e1
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