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II EDICIÓ 

Curs pràctic sobre “La prova Digital” 
  

PRESENTACIÓ 

 

 

Aquest curs és imminentment pràctic i està adreçat a advocades i 

advocats processalistes,  i té com a finalitat la formació continuada en 

aspectes relacionats amb els mitjans de prova electrònica. 

La societat digital és una realitat  que tenim incorporada en la nostra vida 

diària i té també la seva repercussió en els procediments judicials i 

arbitrals: els canals de comunicació digitals (WhatsApp, SMS, correus 

electrònics, xarxes socials, etc.)  poden esdevenir mitjans de prova; una 

part important dels il·lícits civils i dels delictes es cometen  també 

 electrònicament; són molts els procediments laborals en els que la prova 

per acreditar els fets està basada en sistemes digitals, etc. 

Un nou àmbit que hem de conèixer per poder sustentar les nostres 

al·legacions en proves electròniques que disposin de garanties i donin 

credibilitat als nostres arguments, així com hem d’estar preparats de 

contrari per saber acreditar amb eficàcia quan les mateixes no reuneixin 

tots els requisits necessaris.  

Qüestions com la forma d’ obtenir legítimament proves digitals, com 

conservar aquests mitjans de prova per evitar la seva desaparició o 

destrucció, anticipar-les o haver de demanar-les a un tercer, com aportar 

aquests tipus de prova al procediment judicial, o quan és necessari la 

seva impugnació, o com plantejar les pericials i les metodologies a seguir, 

així como la viabilitat de les entrades i registres en la realitat dels diferents 

procediments, seran objecte de tractament en aquest curs, analitzant, 

també, les particularitats de l’ aportació  i pràctica de la prova en les 

 diferents jurisdiccions. El curs es presenta en els aspectes més pràctics, 

modulant les solucions en proporció a la realitat econòmica dels 

clients/es i de la quantia o conseqüència jurídica en joc en l’assumpte 

dels clients/es i respecte del pes que ha de tenir la prova electrònica en 

els seus assumptes. 
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El curs té una durada total de 14 hores, distribuïdes en 12 hores teòriques 

(de dues hores cadascuna), més 2 hores de sessió pràctica. 

 

Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a 

través de la plataforma digital ZOOM 

 

 

 

 

DATES / HORARIS 

 

 

 

- Sessions teòriques: (Dimarts i Dijous) 

 

• 15/02/22: de 15:00h a 17:00 hores  

• 17/02/22: de 15:00h a 17:00 hores 

• 22/02/22: de 15:00h a 17:00 hores  

• 24/02/22: de 15:00h a 17:00 hores  

• 01/03/22: de 15:00h a 17:00 hores  

• 03/03/22: de 15:00h a 17:00 hores  

• 08/03/22: de 15:00h a 17:00 hores  

  

 

 

PROGRAMA 

 

 

SESSIÓ 1 

Dimarts, 15 de febrer de 2022  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores 

 

I. Inauguració del curs. 

 

A càrrec de: 

 

- l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu  

President de la Comissió de FORMACIÓ del CICAC 

Degà ICAVIC 

 

- l’Excm. Sr. Joan Martínez 
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President de la Comissió de TECNOLOGIES del CICAC 

Degà ICAVOR 

 

- Sr. Manuel Martínez  

Advocat processalista Tecnologies de la informació 

 

 

OBTENCIÓ DE LA PROVA DIGITAL 

 

- Legitimitat per la seva obtenció: Quins drets fonamentals s’han de 

garantir? Quines garanties s’han de respectar per admetre la 

prova digital en un judici? 

 

Ponència a càrrec de l’Il.lm. Sr. Roberto Valverde 

Fiscal  

 

 

 

SESSIÓ 2 

Dijous, 17 de febrer de 2022  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

 

CONSERVACIÓ DE LA PROVA DIGITAL 

 

- Quines eines tecnològiques o jurídiques cal utilitzar en els diferents 

tipus d'assumptes per assegurar i/o conservar la prova digital? 

Referència a les eines econòmiques 

- En cas de complementar la prova, com analitzar la viabilitat o no 

del complement quan la prova esta en possessió d’un tercer 

- Quan i com sol·licitar una diligència d’entrada i registre? 

- Anàlisi de les diferents eines que hi ha al mercat relacionades amb 

la prova electrònica. 

 

Docència a càrrec del Sr. Jordi Linares 

Pèrit Enginyer Informàtic 

 

I del Sotsinspector XXXXXXXXXXXXXXXX 

Cap de la unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra  
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SESSIÓ 3 

Dimarts, 22 de febrer de 2022  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

 

APORTACIÓ DE LA PROVA DIGITAL AL PROCÉS I (Part General) 

 

- Com s’ha de presentar la prova electrònica en un judici? 

- Quan s’ha de fer? 

- Quins aspectes processals s’han de tenir en compte durant el 

recorregut de la prova electrònica, fins a arribar a la cassació o al 

Tribunal Constitucional (o, si escau, a instàncies europees)? 

 

Docència a càrrec del Sr. Fco. Javier Márquez 

Advocat processalista 

 

 

 

 

SESSIÓ 4 

Dijous, 24 de febrer de 2022  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores 

 

 

APORTACIÓ DE LA PROVA DIGITAL AL PROCÉS II (Per ESPECIALITATS: 

família, penal i laboral) 

 

Docència a càrrec de la Sra. Ruth Sala  

Advocada (jurisdiccions família + penal) 

 

I del Sr. Pere Vidal 

Advocat (jurisdicció laboral) 
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SESSIÓ 5 

Dimarts,01 de març de 2022  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

 

IMPUGNACIÓ  I PRÀCTICA DE LA PROVA PERICIAL DIGITAL 

- Quan i com s’ha de impugnar la prova electrònica? 

- Com s’ha de proposar un pèrit en la procediment. Quins efectes i 

quines garanties i eficàcia pot tenir? 

- Com saber si és o no necessari contractar un expert en 

computació forense 

- Quin perfil hauria de tenir un expert en matèria de computació 

forense? 

 

Docència a càrrec de la Sra. Ruth Sala 

Advocada 

 

I del Sr. Joaquim Altafaja 

Pèrit i Auditor 

 

 

 

 

 

SESSIÓ 6 

Dijous, 03 de març de 2022 

Horari: De 15:00 a 17:00 hores 

 

VALORACIÓ DE LA PROVA DIGITAL 

- Quins aspectes clau s’han de protegir perquè la prova digital 

tingui eficàcia i es pugui fer una bona valoració? la valoració a la 

impugnació. 



   

 

 

Butlletí de Formació 

 

 
 

6 

 

 

Docència a càrrec de l’ Il·lm. Sr. Xavier Abel 

Magistrat 

 

 

 

 

 

SESSIÓ 7 

Dimarts, 08 de març de 2022  

Horari: De 15:00 a 17:00 hores  

 

SESSIÓ PRÀCTICA: 3 casos pràctics 

 

- Resolució de 3 casos pràctics, en els ordres jurisdiccionals de 

família, penal i laboral 

 

Docència a càrrec del Sr. Manuel Martínez Ribas 

Advocat i Director del curs 

 

 

 

DIRECCIÓ DEL CURS 

 

 

Sr. Manuel Martínez Ribas 

 

Advocat llicenciat en 1991 per la Universitat de Barcelona a on va fer en 

consorci amb la Universitat Pompeu Fabra els cursos de doctorat en 

propietat industrial, intel·lectual i defensa de la competència. Des de 

aleshores s’ha dedicat, com a advocat processalista amb experiència 

en tots els ordres jurisdiccionals i també en arbitratges (tant com a part 

com a àrbitre), així com també en tots tipus de tribunals i en totes les 

seves instàncies, inclús a més alt nivell i en comissions rogatòries, etc., 

amb especial èmfasi totes elles a les tecnologies de la informació, la 

protecció i fuites de la informació confidencial, els secrets d’empresa, 

protecció de dades, la competència deslleial, la propietat intel·lectual e 

industrial en els entorns electrònics, la contractació electrònica i 

aspectes de la firma electrònica, i la responsabilitat civil sobre les 

caigudes i errors o fuites de plataformes i logística o de competidors 



   

 

 

Butlletí de Formació 

 

 
 

7 

deslleials i manca de mesures de seguretat. En aquesta vessant, la seva 

experiència destaca en cuidar els aspectes de la cadena de custòdia i 

licitud de la prova electrònica defensant els drets fonamentals i les 

bones pràctiques dels estàndards internacionals (normes ISO, etc.). Ha 

estat contractat com a investigador de sistemes d’informació al IESE, 

participant en varis projectes europeus amb tecnologies punteres 

(etiquetes de radiofreqüència, codis QR, agents intel·ligents, 

computació ubiqua, gestió digital de drets, etc.) entre actors privats i 

públics, havent també estat examinador de la Comissió Europea per 

l’estudi de patents de programari. Ha estat vicepresident de la Secció 

de Drets de Propietat Intel·lectual i d’Imatge de l’ICAB, així com 

president de la Secció de Tecnologies de la informació i Comunicacions 

de l’ICAB. Ha escrit publicacions sobre firma electrònica i manual sobre 

el programari lliure, havent participat també en varis màsters de 

Universitats Públiques i Privades dins del nostre país i fora.  

 

Durant el Covid-19, ha assessorat a diferents projectes punters en relació 

a les tecnologies aplicables en les solucions a la pandèmia.  

 

 

 

 

EQUIP DOCENT 

 

 

 

- Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch: Magistrat i Doctor en Dret 

- Sotsinspector Albert Álvarez Fontanet: Cap de la unitat Central de 

Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra 

- Sr. Joaquim Altafaja Diví: Pèrit en tecnologies de la informació 

- Sr. Fco. Javier Márquez: Advocat processalista 

- Sr. Manuel Martínez Ribas: Advocat i Soci “Across Legal” 

- Sr. Jordi Linares Blanco: Enginyer Informàtic, analista pericial 

- Sra. Ruth Sala Ordóñez: Advocada Penalista Especialista en 

delinqüència informàtica 

- Il·lm. Sr. Roberto Valverde: Fiscal Delegat de Criminalitat 

Informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona 

- Sr. Pere Vidal López: Advocat especialista en dret laboral 
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METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs està basada en el model 

d’aprenentatge actiu, és a dir, la realització d'activitats per a un 

aprenentatge en línia, incorporat en un cicle docent de set sessions tipus 

webinar no presencial. 

 

Els coneixements del curs s'adquireixen mitjançant l'estudi raonat de les 

ponències de l’equip docent, així com de les activitats d’aprenentatge 

planificades en aquest programa formatiu, que són: 

 

• Visualització: És obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat 

de les sessions. Es controlarà el seguiment, tant en directe com en 

diferit.  

 

• Sessió Pràctica (2h): Aquesta activitat té dos objectius: 

 

1.- La resolució de dubtes conceptuals que sorgeixin durant el 

curs, així com del material complementari. 

 

2.- La realització de tres supòsits pràctics. 

 

Tal i com us hem informat en el punt anterior, per a obtenir el 

corresponent Certificat d’aprofitament, és obligatòria l’assistència 

i la participació activa durant les sessions en línea. 

 

 

 

CERTIFICAT 

 

 

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin: 

 



   

 

 

Butlletí de Formació 

 

 
 

9 

• Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en 

el punt anterior. 

• Acreditat el seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència: És imprescindible accedir a la plataforma 

formativa del CICAC, amb les claus d’accés personal que cada 

alumne hagi creat prèviament. No s’admetran visualitzacions 

compartides amb una única clau d’accés. 

• Realitzat les 2 hores de pràctiques: Es comprovarà la seva 

visualització i participació. 

• Pagat íntegrament el cost del curs. 

 

 

 

PREUS 

 

 

 

- Per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 100€ 

 

- Per altres professionals: 150€ 

 

 

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de 

l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o 

suspendre el programa de l’acció formativa.  

 

 

 

 

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquest curs a 

través del web www.cicac.cat i accedir a la nostra Plataforma 

Formativa des de la pestanya Formació → Accés a la Plataforma 

Formativa. 

http://www.cicac.cat/
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Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el 

Manual d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma 

d’aquest Consell i trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de: 

 

a) Pagament mitjançant targeta bancària 

b) Realitzar una transferència bancària al número de compte 

d’aquest Consell: ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.  

 

Un cop realitzat el pagament per transferència bancària, cal fer arribar 

el justificant de pagament per correu electrònic a formacio@cicac.cat i 

així poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

 

 

 

 

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir 

mitjançant la plataforma digital ZOOM. Per computar assistència heu 

d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.  

Es recomana el sistema de videoconferència per poder interactuar en 

directe amb el professorat. 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT) 

 

 

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la 

documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb 

les claus personals tantes vegades ho cregui convenient.  

 

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
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De conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei 

Orgànica 1/1982, que regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que 

accedeixi en directe AUTORITZA de forma expressa, informada, lliure i 

gratuïta la captació de la seva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en el seu web, els mitjans socials i 

altres mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a 

que aquestes dades són tractades pel CICAC amb la finalitat de 

retransmetre o publicar aquesta conferència, així com la seva imatge 

en els seus propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la seva 

imatge serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans 

en què es publiquin. 

 

Aquestes dades es conservaran fins al moment en què l’alumne 

manifesti el contrari, qui podrà, en qualsevol cas, revocar aquest 

consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, 

limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de 

les dades. Aquestes peticions s’hauran d’adreçar al CICAC. Així mateix, 

s’informa a l’alumnat que té el dret a presentar una reclamació davant 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considera, o a 

posar-se en contacte amb el delegat del CICAC al correu 

cicac@cicac.cat.  

mailto:cicac@cicac.cat

