
 
La Casa Convalescència 
 
Casa Convalescència es troba al xamfrà situat entre els carrers de Sant Quintí i de Sant 
Antoni M. Claret de Barcelona. 
 
Accessos a Casa Convalescència. 

Aparcament:  Aparcament recinte Hospital de Sant Pau 
          Metro:  Línia blava (L5). Parada Hospital de Sant Pau 
   Autobusos:  15, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 92. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
De conformitat amb la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), les dades subministrades per vostè mitjançant via telefònica o el formulari disponible a l’adreça web 
esmentada quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat de 
mantenir la relació contractual amb el client, la realització d’estudis estadístics així com l’enviament de publicitat 
relativa a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral. La Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral 
en serà titular i responsable, i vostè podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del 
consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en l’esmentada llei i en les demés normes 
que la desenvolupen. 

 
 

 1r  CICLE  DE  SEMINARIS  PRÀCTICS 
 

CENTRE D’AUDITORIA I DE 
GESTIÓ DE RISCOS TECNOLÒGICS 

 

EPSI – UAB 

LA LOPD EN EL SECTOR HOTELER 
 

A LA CASA CONVALESCÈNCIA 
 

DIMECRES, 1 DE JUNY DE 2005 
 

 
 

El Centre d’Auditoria i de Gestió de Riscos Tecnològics de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (UAB) 
inicia en aquest primer semestre de l’any la primera edició del cicle de seminaris pràctics. 
 

Els nostres cicles de seminaris pràctics volen esdevenir un punt de trobada eminentment pràctic i de 
caràcter multidisciplinar, on es tractaran de forma monogràfica en cada un d’ells diferents temàtiques 
relatives a la utilització de les noves tecnologies. 
 

Les TIC de les diferents organitzacions han d’ésser governades de forma que garanteixin que tan les 
pròpies tecnologies de la informació i la comunicació com la pròpia informació gestionada suportin i 
recolzin els objectius de negoci de l’organització. Cal que aquests recursos es gestionin de forma 
responsable i adequada segons les millors pràctiques. 
 

El govern de les tecnologies de la informació ajuda a garantir aquest recolzament als objectius de negoci i 
inclou els sistemes d’informació i llur tecnologia, les comunicacions, el propi negoci, les qüestions legals i 
normatives, la relació amb els stakeholders, els directius i gestors de l’organització, els propietaris dels 
processos, els subministradors, els usuari i els auditors. 
 

Dins del marc del primer cicle de seminaris pràctics, aquesta jornada monogràfica que es realitza com a 
cloenda té per objectiu realitzar un aprofundiment en l’aplicació de la LOPD en el sector hoteler, tenint en 
compte les peculiaritats d’aquests establiments pel què fa a la gestió de la informació i de les dades dels 
seus clients en compliment del marc normatiu que li és d’aplicació. 
 

Aquest curs s’adreça a gerents d’establiments hotelers, responsables de seguretat i a totes aquelles 
persones amb inquietud i necessitat de conèixer la Llei i el seu reglament. Ésser  curosos amb la llei dóna 
un valor afegit a les totes les organitzacions, a la vegada que evita pèrdues d’imatge i d’actius indesitjables. 
 
 

Centre d’Auditoria i de 
Gestió de Riscos Tecnològics  

   

Amb el patrocini de  



 
Programa de la jornada 
 
9.00 – 9.30 Presentació de la jornada 

 

A càrrec de: 
 

Dr. Manuel Ballbé  
Catedràtic de dret administratiu UAB i director de l’Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral (UAB) 
 

Sr. Antoni Bosch 
Director del Centre d’Auditoria i de Gestió de Riscos Tecnològics de 
l’EPSI i president fundador de ISACA-Barcelona 
 

Sr. Francesc Uroz 
Director general de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera 
(UAB) 

 
9.30 – 11.00 L’aplicació pràctica de la LOPD en el sector hoteler 

 

A càrrec de: 
 

Sr. Alejandro Villarán 
Gerent, Ernst & Young 

 

Contingut de la ponència: 
1. Introducció i antecedents. Legislació espanyola en matèria de 

protecció de dades. 
2. Riscos en el sector hoteler nacional. Panorama actual. 
3. Objectius. 
4. Abast. 
5. Tasques a realitzar. L’adequació. 
6. La conscienciació dels treballadors com a factor clau de l’èxit del 

projecte de LOPD. 
 
11.00 – 11.30 Coffe-break 
 
12.00 – 12.30 El pla d’inspecció d’ofici en les cadenes hoteleres 

 

A càrrec de: 
 

Sr. Jesús Rubí 
Adjunt al director de l’Agencia Española de Protección de Datos 

 
12.30 – 14.00 Taula rodona 

 

Modera: 
 

Sr. Antoni Bosch 
 

Participen: 
 

Sr. Jordi Bacaria 
Vicepresident de la secció de dret informàtic de l’ICAB 
 

Dra. Maria Jesús Garcia 
Professora titular de dret constitucional UAB 
 

Sr. Francesc Llabrés 
Secretari ISACA-Barcelona i soci de Llabrés-Viñas 
 

Sr. Jesús Rubí 
Adjunt al director de l’Agencia Española de Protección de Datos 
 

Sr. Alejandro Villarán 
Gerent, Ernst & Young 

 

 
 

La LOPD en el sector hoteler 
 

És necessari dotar al grup i a la marca comercial hotelera de l’estructura, l’assignació de 
responsabilitats i l’esquema de projecte intern de protecció de dades òptims per a 
gestionar de forma adequada la complexa i heterogènia casuística pròpia del sector. 
 
És un objectiu cabdal el disseny i el manteniment del sistema de control intern per a la 
gestió dels riscos inherents al tractament de la informació de caràcter personal, ja sigui en 
el corporatiu o bé en els establiments de la marca hotelera (començant amb els hotels de 
propietat i lloguer i continuant amb els de gestió i franquícies). 
 
També, cal minimitzar els riscos de pèrdues per danys a l’actiu intangible que constitueix 
la imatge de marca comercial hotelera com a referència del sector. 
 
 

Horari 
 

La jornada comença a les 9 hores del matí i finalitza a les 14 hores.  
 

A mig matí es realitzarà una pausa per a esmorzar. 
 
 

Preu 
 
L’accés a la jornada és lliure i gratuït. 

 
Preguem que confirmin la seva assistència a la jornada atès que el nombre de places 
disponibles és limitat. 
 
 

Sol·licitud d’inscripció 
 

Donat que el nombre de places és limitat, s’acceptaran les inscripcions per rigorós ordre 
de recepció. 

 
La sol·licitud d’inscripció es pot fer: 

 

 Directament a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (Vila Universitària, 
Campus de la UAB, 08193 Bellaterra–Cerdanyola del Vallès. Tlf: 93 581 74 49). 

 Omplint el formulari d’inscripció que es troba a www.seguridadintegral.org 
 
 

Direcció 
 

Antoni Bosch i Pujol, CISA, CISM 
Director del Centre d’Auditoria i de Gestió de Riscos tecnològics (EPSI – UAB) 
President fundador de ISACA-Barcelona 

 
Informació i coordinació 

Ramon Batalla 
Telèfon: 93 581 74 49 

Fax: 93 581 74 71 
e-mail: epsi@uab.es 

web: www.seguridadintegral.org 


