
Aquest document ha estat aprovat pel Comitè d'Ètica i Compliance de l'Il·lustre Col·legi de 
l'Advocacia de Barcelona en desenvolupament de la Politica de Gestió del Canal de Denúncies i 
Procediments d'Investigació Interna aprovada per la Junta de Govern 

 

DRETS I GARANTIES PELS DENUNCIANTS I DENUNCIATS 

DRETS I GARANTIES DELS DENUNCIANTS. 

1. caràcter de la denúncia: confidencial o anònima 

El Canal de Denúncies d'ICAB li permet formular comunicacions anònimes i confidencials. 

En el supòsit que el denunciant opti per fer una comunicació confidencial, la persona 
responsable de gestionar el Canal de Denúncies no revelarà la identitat del denunciant a cap 
altre integrant d'ICAB, tret que aquest ho autoritzi expressament.  

No obstant això, si posteriorment s'obrís un procés judicial, la identitat del denunciant podrà ser 
revelada si així ho disposa l' Autoritat Judicial responsable de la investigació. 

2. salvaguarda de la bona fe 

Les comunicacions efectuades pels denunciants han d' estar basades en la bona fe i en 
l'oferiment d'un contingut veraç. Com que poden haver fets que després de la investigació es 
demostri que no van ocórrer, davant de qualsevol dubte és recomanable que ens comuniqui les 
seves sospites 

No falta a la bona fe qui comunica una irregularitat que finalment resulta no ser-ho o no pot ser 
degudament provada. Sí falta a la bona fe qui comunica fets que sap que no són certs per tal de 
perjudicar altres persones o la pròpia Corporació. Les comunicacions mal intencionades seran, 
conforme la legislació vigent, degudament sancionades. 

3. dret a la informació 

En un termini no superior a set dies es realitzarà justificant de recepció de la comunicació al 
denunciant i si de l' examen preliminar comprovem que la seva comunicació no està compresa 
dins de l' abast del Canal de Denúncies l' informarem de l' arxiu de la comunicació i, si s' escau, 
de l' eliminació de les seves dades personals. 

Si del contingut de la seva comunicació es desprenen indicis de possibles infraccions, 
l'informarem de l'obertura i de l' estat de l'expedient, així com del resultat del mateix. 

DRETS I GARANTIES DEL DENUNCIAT. 

1. Dret a la confidencialitat de la denúncia i la investigació. 

La informació rebuda a través del Canal de Denúncies, així com la generada en fase d' estudi i 
investigació, seran tractades amb la màxima confidencialitat, adaptant-se pels Responsables del 
Tractament totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per salvaguardar la 
confidencialitat, tant de la informació com de les comunicacions efectuades en relació a l' ús del 
Canal de Denúncies. 



2. Dret a la presumpció d'innocència i a la defensa del denunciat. 

Es preservarà la presumpció d'innocència i el dret de defensa del denunciat, facilitant-li 
informació suficient, clara i concreta que li permeti conèixer els fets que se li imputen, així com 
les circumstàncies necessàries per facilitar l'efectiu exercici del seu dret i, si s'escau, la 
presentació d'al·legacions i proves en contrari. 

Així mateix, tindrà dret a ser informat en el termini màxim d' un mes que s' ha presentat una 
denúncia contra ell, excepcionalment tres mesos si la investigació ho requereix. 

 

POLITICA DE PRIVACITAT PELS DENUNCIANTS I DENUNCIATS 

El canal de denúncia digital permet denunciar qualsevol violació o infracció penal contrària a la 
Politica de Compliance.  Processem informació d'identificació personal per tal d'investigar les 
denúncies que es realitzen a través de canal de denúncia digital i per investigar les possibles 
violacions de la Politica de Compliance Penal i de la llei. 

L' accés a les dades, en especial les de caràcter personal obtingudes a través del Canal de 
Denúncies seran tractades amb la màxima confidencialitat i, en concret, l' accés es limitarà al 
Compliance Officer d' ICAB, i les ha de conservar durant el temps imprescindible per decidir 
sobre la pertinència d' inici d' investigacions. Transcorreguts tres mesos, procedirà en tot cas la 
supressió d' aquestes. 

Aquesta Política de privacitat explica quina informació personal recopilem quan una persona 
utilitza el canal de denúncia digital i de quina manera la utilitzem. Li garantim que complim les 
regulacions de protecció de dades aplicables a través de les tècniques i mesures empresarials 
adequades. 

Òrgan encarregat i responsable de protecció de dades 

El responsable del processament de dades personals és 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 
c/ Mallorca, 283 
08037 Barcelona 

 
El responsable de protecció de dades: 

dpd@icab.cat 
934961880 

 

EQS Group AG ("EQS") és l'encarregada de dur a terme en el nostre nom la implementació 
tècnica del canal de denúncia. 

Dades personals 

El canal de denúncia es pot utilitzar sense proporcionar dades personals. Tanmateix, les 
persones denunciants també poden comunicar les seves dades personals com a part del procés 



de denúncies, en particular el seu nom i cognoms, país de residència, número de telèfon o 
adreça de correu electrònic. 

ICAB no sol·licita ni processa cap categoria especial de dades personals com, per exemple, 
informació sobre l'origen racial o ètnic, conviccions religioses o ideològiques, afiliació sindical o 
orientació sexual. No obstant això, a causa que hi ha camps de text lliures en el formulari de 
registre, vostè podria divulgar voluntàriament aquestes categories especials. 

Les comunicacions que es recullen a través del Canal de Denúncies poden contenir també dades 
personals de tercers a les quals faci referència en la comunicació de la denuncia.  

ICAB, en compliment de la normativa de protecció de dades informarà aquestes persones, quan 
correspongui, que s'ha rebut una comunicació que hi fa referència i que tenen dret a ser 
escoltades i fer al·legacions al respecte.  En qualsevol cas, i així com ho permeti la llei, la persona 
afectada no rebrà cap informació relativa a la identitat de les persones denunciants. 

Finalitat i base jurídica del processament 

Les comunicacions amb els denunciants es realitzaran a través de la bústia establerta al canal de 
denuncia digital. La confidencialitat de la informació que proporcionen els denunciants és la 
nostra prioritat. 

Processarem les seves dades personals sobre la base del consentiment que va confirmar en 
comunicar les seves dades al canal de denúncia digital (article 6, paràgraf 1, lletra a, Reglament 
General de Protecció de Dades, RGPD). 

A més, processem les seves dades personals sempre que sigui necessari per al compliment d' 
obligacions legals. En particular, això inclou denúncies de fets rellevants sobre dret penal, lleis 
de competència o dret laboral (article 6, paràgraf 1, lletra c, RGPD). 

Per últim, les seves dades personals es processaran si fos necessari per salvaguardar els 
interessos legítims d'ICAB o d'un tercer (article 6, paràgraf 1, lletra f, RGPD). Tenim un interès 
legítim en el processament de dades personals per tal d' evitar i detectar infraccions dins d' ICAB, 
per verificar la legalitat dels processos interns i per protegir la integritat d' ICAB. 

Si ens proporciona dades personals de categories especials, les processarem segons el seu 
consentiment (article 9, paràgraf 2, lletra a, RGPD). 

A més, usem les seves dades personals de manera anònima per a fins estadístics. 

No pretenem utilitzar les seves dades personals amb altres objectius que no siguin les 
esmentades anteriorment. Altrament, sol·licitarem el seu consentiment previ. 

Implementació tècnica i seguretat de les seves dades 

El canal de denúncia digital inclou una opció per  a comunicació anònima a través d'una connexió 
xifrada. Quan utilitzi el canal de denúncia digital, la seva adreça IP i ubicació actual no s' 
emmagatzemaran en cap moment. Després d'enviar el missatge, rebrà les seves dades d'accés 
a la bústia de correu del canal de denúncia digital perquè pugui seguir comunicant-se amb 
nosaltres de forma segura. 



Mantenim unes mesures tècniques apropiades per garantir la protecció de dades i la seva 
confidencialitat. Les dades que proporcioni s' emmagatzemaran en una base de dades amb 
protecció especial d' EQS. EQS xifra tota la informació que s'emmagatzemi en aquesta base de 
dades amb la tecnologia més avançada. 

Transferim les seves dades personals a EQS seguint els criteris descrits més amunt per a la 
implementació tècnica. Amb aquesta finalitat, hem establert un acord de processament de 
dades amb EQS per garantir la protecció d' aquestes. 

Durada de l' emmagatzematge 

Emmagatzemem dades personals només durant el temps que sigui necessari per al 
processament del seu missatge o mentre tinguem un interès legítim en l'emmagatzematge de 
la seva informació personal. A més, és possible que les seves dades personals s' emmagatzemin 
si així ho requereix la legislació europea o nacional, per satisfer obligacions legals, com les 
obligacions d' emmagatzematge. Acabada la necessitat o extingida l' interès legítim, les dades 
personals s' eliminaran, bloquejaran o es garantirà el seu anonimat. 

Drets de les persones denunciants i denunciades 

Si ha proporcionat dades personals, té dret a la informació, correcció i eliminació de les seves 
dades. També pot restringir el seu processament o demanar que es transfereixi a un altre òrgan 
encarregat. 

Així mateix, té dret a negar-se al processament de les seves dades personals en qualsevol 
moment per motius que es derivin de la seva situació particular. 

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del seu consentiment no 
afecta la legalitat del processament dut a terme sobre la base d' aquest mateix consentiment 
abans de retirar-lo. 

Vostè accepta aquests drets en informar la persona responsable o el nostre responsable de 
protecció de dades esmentada més amunt. Si ens ha confirmat el seu dret a la correcció, 
eliminació o restricció del processament, estem obligats a informar tots els destinataris als quals 
hem divulgat les dades personals relatives a vostè d'aquesta correcció, eliminació de dades o 
restricció del processament, llevat que es provi que sigui quelcom impossible o que impliqui un 
esforç desproporcional. Si ens ho demana, l'informarem de qui són aquests destinataris. 

Finalment, sens perjudici de qualsevol procediment administratiu o judicial, té dret a queixar-se 
davant les autoritats competents, en particular a l' Estat Membre del seu país de residència, lloc 
de treball o ubicació de la presumpta infracció, si pensa que el processament de les seves dades 
personals no s' ha produït de conformitat amb el RGPD. 

 

El denunciat tindrà dret a l' exercici que els arts. 15 a 22 del RGPD atorguen a l' interessat, si bé: 

• El dret d' accés no comprendrà els relatius a la identitat del denunciant i d' altres 
persones afectades pel procediment iniciat. 



• No procedirà l'oposició, rectificació ni cancel·lació de dades personals durant la 
tramitació del procediment d'estudi i investigació de les denúncies presentades. 

 

 

 

 

 

 


