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Activitat 4: Legislació
1- Legislació i webs informatives
a)
b)
c)
d)

BOE - Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electròni c (LSSI)
Web informativa sobre LSSI del ministeri d'assumptes econòmics i transformació digital
BOE - Lei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets personal s (LOPDGDP)
LOPDGDD+RGPD Guía básica (Tutorial)

2- Objectius de l'activitat
Aquesta activitat té com objectius adquirir els següents resultats d'aprenentatge i continguts marcats al
currículum de la UF a DOGC:
• C2 →
◦ C2.1 → Llei sobre protecció de dades
◦ C2.2 → Llei sobre els serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
Un altre objectiu de l'activitat és avaluar si s'han assolit correctament aquests coneixements per mitjà d'un
examen.
Per desenvolupar aquests objectius:
• L'alumne haurà de llegir i entendre diferents apartats de la documentació. Per resoldre qualsevol
dubte sobre la documentació, es durà a terme una sessió a classe per explicar els conceptes més
importants i resoldre els dubtes que hagin aparegut durant la lectura de la documentació.
• L'alumne haurà de fer un examen que permetrà avaluar el grau d'assoliment dels resultats
d'aprenentatge i comprensió dels continguts marcats al currículum.
3- Tasques a realitzar per assolir els objectius de l'activita
Tasca 1) Llegeix del document 2 les següents seccions:
• La ley
• La ley → Aspectos bàsicos → Cómo se aplica la ley?
• La ley → Aspectos bàsicos → Obligaciones y responsabilidades de los prestadores
• La ley → Aspectos bàsicos → Contratación electrónica
• La ley → Aspectos bàsicos → Resolución de conflictos
• La ley → Aspectos bàsicos → Régimen sancionador
• La ley → Preguntas frecuentes
• Proveedores de servicios
• Empresas
• Ciudadanos
Tasca 2) Visualitza el document 4
Tasca 3) Troba informació dins delds documents 1 i 3, i contesta algunes preguntes.
Tasca 4) Assistència a classe per fer l'examen avaluador d'acord amb l'horari indicat. Aquest examen:
• Tindrà una part tipus test amb 20 preguntes i 4 opcions de les quals només una és vàlida. Una
resposta correcta val 1 punt, una incorrecta -1/3p i una no contestada val 0 punts.
• L'examen es durà a terme els dies 25-2-22 i 3-3-22 dins de l'horari i llocs indicats a classe o mail.
• La durada de l'examen serà de 25 minuts.
• L'examen és presencial. Els exàmens fets de manera no presencial, poden tenir una puntuació
informativa però la seva nota serà igual a 0 a efectes del càlcul de la nota final de la UF.
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4- Trobant articles de la LSSI. Contestant algunes preguntes
a) Llegeix a la pàgina 1, el primer paràgraf de la part II de la secció EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Aquest
paràgraf parla dels serveis de la societat de la informació. Quins són aquests serveis?.
b) Llegeix a la pàgina 1, el primer paràgraf de la part II de la secció EXPOSICIÓ DE MOTIUS. Aquest
paràgraf parla també de qui és pot considerarun prestador dels serveis de la societat de la informació. Troba
aquesta informació.
c) Pensa un cas en el qual com a professional, podries ser considerat un prestador d'un servei de la societat
de la informació.
d) D'acord amb el TÍTOL II - CAPÍTOL I - Article 8, indica un cas en el qual es pot interrompre la prestació
d'un servei de la societat de la informació
e) D'acord amb el TÍTOL II - CAPÍTOL II - Secció 1a - Article 9, s'indica que els prestadors de serveis de la
societat de la informació han de deixar constància davant del Registre Mercantil d'una informació que ha de
servir per identificar-los a internet. Quina és aquesta dada?
f) D'acord amb el TÍTOL II - CAPÍTOL II - Secció 1a - Article 10 - Apartats 1a, 1b, 1e i 1f, indica la informació
que els prestadors de serveis de la societat de la informació han de donar al seu destinataris (els seus
clients)?
g) D'acord amb el TÍTOL II - CAPÍTOL II - Secció 2a - Article 13 - Apartats 1, indica a quines responsabilitats
estan subjectes els prestadors de serveis de la societat de la informació.
h) De què tracta el TÍTOL II - CAPÍTOL II - Secció 2a - Article 15?
i) D'acord amb TITOL III - Article 21, en quins casos no es pot transmetre publicitat?
j) D'acord amb el TITOL VII - Article 37, qui està subjecte a les sancions que s'estableixen?
k) D'acord amb el TITOL VII - Article 38, indica els 3 tipus d'infraccions existents.
l) D'acord amb el TITOL VII - Article 38, quin tipus d'infracció és enviar publicitat no sol·licitada?
m) D'acord amb el TITOL VII - Article 39, una d'infracció per enviar publicitat no sol·licitada es pot arribar a
sancionar amb multes que poden arribar a quin valor?
5- Trobant articles de la LOPDGDD. Contestant algunes preguntes
a) D'acord amb el TITOL I - Article 3, quin són els drets dels familiars o hereus d'un difunt pel que fa
referència a les seves dades (les del difunt)?. Hi ha alguna excepció?.
b) D'acord amb el TITOL II - Article 4 - Apartat 1, indica com ha de ser les dades.
c) D'acord amb el TITOL II - Article 5 - Apartat 1 i 3, indica quin deure tenen els responsables dels
tractament de dades amb les dades i si pot expirar aquest deure.
d) D'acord amb el TITOL II - Article 6 - Apartat 1, què s'entén per consentiment de l'afectat?.
e) D'acord amb el TITOL III - Article 15 - Apartat 1, com trobarem el significat i com s'exerceix el dret a a la
supressió?.
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Reglament (UE) 2016/679. En que consisteix el dret de

g) D'acord amb el TÍTOL V - Capítol I - Article 28 - Apartat 1, quina és la feina dels encarregats i
responsables del tractament dades d'una empresa o organisme?
h) D'acord amb el TÍTOL V - Capítol I - Article 36 - Apartat 1, quina és la feina del delegat de protecció de
dades?. D'acord amb el D'acord amb el TÍTOL V - Capítol I - Article 34 - Apartat 1 qui designa el delegat de
protecció de dades?
i) D'acord amb els TÍTOL X - Article 80, que sígifica el dret a la neutralitat a internet?
j) D'acord amb els TÍTOL X - Article 81, que sígifica el dret d'accés universal a internet?
k) D'acord amb els TÍTOL X - Article90, una empresa pot utilitzar un sistema de geolocalització per exercir
funcions de control dels treballadors?. Quines són les limtacions?
l) D'acord amb el TÍTOL IX - Article 73 - Apartat a) el tractament de dades de menors sense consentiment
és una infracció lleu, greu o molt greu?
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