
ASIX1 - DAW1 - DAM1 (curs comú) - Mòdul 11: Fonaments de maquinari Curs 2021-22
UF1: Seguretat física, lògica i legislació m11uf1act4

Activitat 4: Legislació - Respostes

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?.

La Llei acull un concepte ampli de «serveis de la socie-tat de la informació», que engloba:

• Contractació de béns i serveis per via electrònica
• Subministrament d’informació per via electrònica (diaris, revistes, etc..)
• Activitats d’intermediació relatives a l'aprovisió d’accés a la xarxa.
• La transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions.
• Realització d’una còpia temporal de les pàgines d’Internet soicitades pel susuaris.
• Allotjament en els servidors propis d’informació, serveis o aplicacions facilitats per altres
• Provisió d’instruments de recerca o d’enllaços a altresllocs d’Internet,
• Qualsevol altre servei que es presti a petició individual dels usuaris (descàrrega d’arxius de

vídeo o àudio...), sempre que representi unaactivitat econòmica per al prestador.

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.

Aquests serveis són oferts per:
• Operadors de telecomunicacions
• Proveïdors d’accés a Internet
• Portals
• Motors de cerca
• Qualsevol altre subjecte que disposi d’un lloc a Internet a través del qual realitzi alguna de

les activitats indicades, inclòs el comerç electrònic.

c) Pensa un cas en el qual com a professional, podries ser considerat un prestador d'un servei de la societat
de la informació.

Allotjar a un servidor propi (o contractat a una altra empresa) una aplicació web d'una botiga que
tingui una base de dades dels clients i per mitjà de la qual es puguin comprar els seus productes. 

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.

Una resposta vàlida pot ser qualsevol de les següents:

• Salvaguarda de l'ordre públic
• Protecció de la salut pública
• El respecte a la dignitat de la persona i al principide no discriminació (raça, sexe…..)
• Protecció de la juventut i la infantesa
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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?

Un nom de domi-ni o adreça d’Internet que, si s’escau, utilitzin per identificar-se a Internet,

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)?

El prestador deserveis de la societat de la informació està obligat a disposar dels mitjans que
permetin  accedir  per  mitjans  electrònics,  de  manera  permanent,  fàcil,  directa  i  gratuïta,  a  la
informació següent:

• El nom o la denominació social;
• Les dades de la seva inscripció al Registre a quèes refereix l’article 9.
• El número d’identificació fiscal
• Informació clara i  exacta sobre el preu del producte o servei,  indicant si  inclou o no els

impostos aplicables i, si s’escau, sobre les despeses de tramesa.

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.

Els prestadors de serveis de la societat de la informació estan subjectes a la responsabilitat civil,
penali administrativa establerta amb caràcter general en l’ordenament jurídic, sense perjudici del
que disposa aques-ta Llei.

h) De què tracta el  TÍTOL II - CAPÍTOL II - Secció 2a - Article 15?

De  les  responsabilitat  que  tenen  els  prestadors  de  serveis  intermediaris  que  fan  còpies  de
seguretat de dades demanades  pels usuaris  a un altre servei.  Per exemple,  els prestadors de
serveis de transmissió  de dades per una xarxa de telecomunicacions pròpia.  Un cas típic  serìa
Movistar.

i) D'acord amb TITOL III - Article 21, en quins casos no es  pot transmetre publicitat?

Queda prohibit trametre comunicacions publicitàrieso promocionals per correu electrònic o un altre
mitjàde  comunicació  electrònica  equivalent  que  prèviamentno  hagin  estat  soicitades  o
expressament autoritzadespels destinataris

j) D'acord amb el  TITOL VII -  Article 37, qui està subjecte a les sancions que s'estableixen?

Els prestadors de serveis de la societat de la infor-mació estan subjectes al règim sancionador que
esta-bleix  aquest títol  quan aquesta Llei  els  sigui  aplicable.  Per  exemple,  nosaltres  mateixos si
oferim Allotjament a un servidor propi (o contractat a una altra empresa) d'una aplicació web
d'una botiga que tingui una base de dades dels clients i per mitjà de la qual es puguin comprar els
seus productes. 

k)  D'acord amb el  TITOL VII -  Article 38, indica els 3 tipus d'infraccions existents.

Les infraccions dels preceptes d’aquesta llei es qualifiquen de molt greus, greus i lleus
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l) D'acord amb el  TITOL VII -  Article 38, quin tipus d'infracció és enviar publicitat no sol·licitada?

Infracció lleu ( TITOL VII -  Article 38 - Apartat 4)

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?

Fins a 30.000 euros

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?.

Les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet així com els seus hereus es poden
dirigir al responsable o encarregat del tractament amb l’objecte de sol·licitar l’accés a les dades
personals d’aquell i, si s’escau, la seva rectificació o supressió.

Com a excepció, les persones a què es refereix el paràgraf anterior no poden accedir a les dades
del causant, ni sol·licitar-ne la rectificació o la supressió, quan la persona difunta ho hagi prohibit
expressament o així ho estableixi una llei.

b) D'acord amb el TITOL II - Article 4 - Apartat 1, indica com ha de ser les dades.

Les dades han de ser exactes i han d'estar actualitzades.

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.

El  responsables  del  tractament  de  dades  tenen  el  deure  de  confidencialitat  a  què  es  refereix
l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679.

Aquest  deure  no expira  mai  perquè  "Les  obligacions  que  estableixen els  apartats  anteriors  es
mantenen encara que hagi finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del
tractament"

d) D'acord amb el TITOL II - Article 6 - Apartat 1, què s'entén per consentiment de l'afectat?.

Qualsevol  manifestació de voluntat lliure,  específica, informada i  inequívoca per la qual  aquest
accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades
personals que li concerneixen

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?.

Haurem de llegir l'article 17 del Reglament (UE) 2016/679.
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f)  Llegeix el Capítol III - Secció 3 - Article 17 de Reglament (UE) 2016/679. En que consisteix el dret de 
supressió (o dret a l'oblit)?.

Dret a obtenir, sense dilació indeguda, la supressió de les seves dades personals per part del 
responsable del tractament de dades, si es donen qualsevol dels casos (a-f) esmentats a l'article.

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?

• Tenir en compte el  Reglament (UE) 2016/679 i  la llei  orgànica del BOE  3/2018 de 5 de
desembre 

• Han de determinar les mesures tècniques i organitzatives apropiades que han d’aplicar a fi
de garantir el compliment de la llei i el reglament.

• Han de valorar si  escau fer l’avaluació d’impacte en la protecció de dades i  la consulta
prèvia a què es refereix la secció 3 del capítol IV del Reglament esmentat.

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?

El  delegat  de  protecció  de  dades  actua  com a  interlocutor  del  responsable  o  encarregat  del
tractament davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i  les autoritats autonòmiques de
protecció  de  dades.  El  delegat  pot  inspeccionar  els  procediments  relacionats  amb  l’objecte
d’aquesta Llei orgànica i emetre recomanacions en l’àmbit de les seves competències.

Els responsables i encarregats del tractament han de designar un delegat de protecció de dades en
els supòsits que preveu l’article 37.1 del Reglament (UE) 2016/679.

i) D'acord amb els TÍTOL X - Article 80, que sígifica el dret a la neutralitat a internet?

Els proveïdors de serveis d’Internet han de proporcionar una oferta transparent de serveis sense
cap discriminació per motius tècnics o econòmics.

Per exemple,  Movistar no pot donar prioritat a les dades proveïdes pels servidors de Netflix  o
d'Amazon. 

j) D'acord amb els TÍTOL X - Article 81, que sígifica el dret d'accés universal a internet?

Tothom  té  dret  a  accedir  a  Internet  independentment  de  la  seva  condició  personal,  social,
econòmica  o  geogràfica.  S’ha  de  garantir  un  accés  universal,  assequible,  de  qualitat  i  no
discriminatori per a tota la població. 

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? 

Sí, però dins dels limits marcats per l’Estatut dels treballadors (treballadors d'empreses privades) i
la legislació de funció pública (treballadors d'empreses públiques).
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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?

És una infracció greu
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