
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

Els Col·legis professionals de Catalunya aposten per la privacitat 
amb una guia pròpia de protecció de dades 

 
Preservar la informació personal amb què treballen, principal objectiu d'una eina 
bàsica que presentaran conjuntament amb l'Agència Catalana de Protecció de 
Dades, APDCAT. 
 
Barcelona 18/7/2014. La guia posa al dia els compromisos dels Col·legis Professionals amb les 
actuals normatives sobre privacitat. El volum d'informació personal que gestionen feia 
necessari marcar una pauta de principis i obligacions que en garanteixi el correcte tractament. 
En aquest sentit, l'APDCAT ha dissenyat un instrument a mida perquè puguin fer un ús rigorós 
de les dades personals, com correspon a aquest dret fonamental. D’aquesta manera, els 
Col·legis Professionals disposaran d’un completíssim document que inclou pràcticament tots 
els supòsits que es poden donar en el tractament de dades personals, tant dels diversos 
col·lectius amb que tracten com dels propis col·legiats. Les obligacions que subratlla la guia 
incideixen no només en la fase d’utilització  de la informació personal sinó també en l’estadi 
previ i posterior al tractament de les dades.  
 
La presentació de la Guia anirà a càrrec de M. Àngels Barbarà, directora de l’APDCAT, i d’Oriol 
Rusca, president de l’Associació Intercol·legial de Catalunya. 
 
L’advocada Sònia Oliveras parlarà de la importància de la protecció de dades per als col·legis 
professionals i el cap de l’assessoria jurídica de l’APDCAT, Santiago Ferré, exposarà les línies 
mestres per a un correcte tractament de la informació personal en el mateix àmbit. 

 

L'acte de presentació es farà dimarts, 22 de juliol, a la Sala Auditori de l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Barcelona (ICAB), entre les 13-14.30h.  

C/ Mallorca, 281-283. 8a planta. (Barcelona) 
 
 
 
 

Per a més informació 

 
Departament de comunicació Intercol·legial 
Clara Llensa (661171111) 
Roser Ripoll (650437845) 
Telf. 934961880  

www.intercolcat.cat// info@intercolcat.cat 

premsa@icab.cat 

 

  

Autoritat Catalana de Protecció de Dades  

Mercè Jante Berenguer 

Tel.: 93 552 78 49, fax: 93 552 78 30 

http://www.apd.cat 
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