
 

Condicions dels serveis de correu electrònic 
de l’ICAB i de les utilitats de la plataforma 
Google Apps  
  
Aquestes condicions regulen els serveis que el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (en 
endavant ICAB), facilita als seus col·legiats de forma gratuïta, que els permet disposar 
dels serveis de correu electrònic corporatiu del domini icab.cat  i icab.es, així com les 
utilitats de la plataforma “Google Apps”. 
  
D’aquesta forma, cada col·legiat pot sol·licitar i utilitzar, conforme a les presents 
condicions de servei, un cop acceptades, i prèvia acceptació expressa de les condicions 
d’utilització disposades pel proveïdor dels serveis Google Apps a 
http://www.google.com/a/help/intl/es/users/terms.html , UN compte de Google Apps 
ISP dins del domini icab.cat/icab.es que inclou les següents utilitats:  
  

 Correu electrònic: Correu electrònic per a professionals amb 15 GB  
d’emmagatzemament.  

 Google Calendar: Permetrà gestionar la teva agenda Professional i personal.  

 Google Docs: Gestió de documents, editor de continguts,  fulls de càlcul, 
presentacions que podràs guardar en carpetes privades o compartides. 

 Google Talk: Missatgeria instantània integrada, per parlar o Xatejar a través del PC  
amb altres usuaris de Google Apps.  

 
Quan un col·legiat sol·liciti un compte de correu, l’ICAB comprovarà i evitarà que 
coincideixi amb un altre anteriorment assignat a un altre col·legiat.  
 
Prestació dels serveis  
  
Els serveis de correu electrònic estarà disponible de forma permanent 24 hores al dia 
durant els 365 dies de l'any. No obstant això, els serveis s'interromprà per a realitzar 
les operacions de manteniment de la xarxa de transport (des d'ara, les "Operacions de 
Manteniment de la Xarxa") que siguin necessàries o convenients. L’ICAB reclamarà al 
proveïdor dels serveis en cas d’incompliment dels nivells de servei compromesos, 
exigint les compensacions acordades i, si cal, la cancel·lació de servei.  
 
Així mateix, l'Usuari es dóna per assabentat que, com a conseqüència de les 
restriccions temporals d'espai o limitacions de missatges sortints no imputables a 
l’ICAB, alguns missatges podrien no ser processats. En aquest cas, l'ICAB no assumeix 
cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de l'eliminació, la falta o l'error en 
l'emmagatzematge i la falta o l'error en l'enviament i/o recepció total o parcial de 
correus electrònics.   
 
Totes les notificacions o comunicacions de l' ICAB a l'Usuari dels serveis s'efectuaran a 
la bústia que disposa l'Usuari dintre del propi Servei. L' ICAB es reserva el dret a 
modificar unilateralment en qualsevol moment, amb previ avís, la prestació i 
configuració del Servei.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitació i/o exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis i 

http://www.google.com/a/help/intl/es/users/terms.html


continguts accessibles a través dels serveis. 
 
Disponibilitat, continuïtat, utilitat i fal·libilitat dels Serveis. 
   
L'ICAB només garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis en 
els termes establerts en les presents Condicions i es compromet a, quan sigui 
raonablement possible, advertir prèviament als Usuaris de les interrupcions en aquest 
funcionament.   
 
L' ICAB tampoc garanteix la utilitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en 
particular o adequació a les expectatives o necessitats de l'Usuari, ni la seva 
infal·libilitat.  
 
L' ICAB no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es 
puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Servei; a 
la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al Servei; a la 
fal·libilitat del mateix; i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades 
en l'accés als serveis o en l'execució de qualsevol de les prestacions dels serveis de 
correu electrònic.   
 
L'Usuari es fa responsable de mantenir l'espai disponible en el seu compte per a 

permetre un correcte funcionament del seu correu electrònic. No obstant això, l' ICAB 

garanteix que el compte de correu de cada Usuari té una capacitat màxima de 10GB. 

Una vegada superat aquest límit l'usuari no podrà enviar ni rebre correus. Així mateix, 

existeix un límit d’enviament i en conseqüència tots els comptes de Google Apps 

limiten la quantitat de correu que un usuari pot enviar. Els límits restringeixen la 

quantitat de missatges enviats per dia i el nombre de destinataris per missatge. Superat 

un d’aquests límits, l’usuari no podrà enviar missatges nous fins passades 24 hores. Tot 

i tenir la restricció d’enviament de correus, l’usuari seguirà rebent correus. Per més 

informació consultar:  

https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es&hlrm=en&answer=166852&ctx=

cb&src=cb&cbid=eot0zjvlnuds&cbrank=1) 

L' ICAB donarà de baixa els comptes de correu:  
 

 que superin els 6 mesos sense que l'Usuari hi hagi accedit  

 quan aquest causi baixa en la Corporació  

 per incompliment de les condicions d’ús.   
 
La baixa serà efectiva en 1 mes per permetre a l’Usuari la recuperació de la informació 
de la seva bústia.  
 
Privacitat i seguretat en la utilització del Servei.  
 
L'ICAB proporciona a l'Usuari les claus d'accés que li pertanyen exclusivament. 
L’Usuari assumeix les conseqüències de tot tipus de trencament de la confidencialitat 
d'aquestes. L'ICAB no garanteix la privacitat i la seguretat en la utilització dels serveis 
per part dels Usuaris i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin 
accedir i, si escau, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular de qualsevol 
manera els missatges que els Usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin, 
obtinguin o accedeixin a través del Servei.   
 
L’Usuari accepta i s’obliga a la aplicació de les mesures de seguretat que siguin 
necessàries per garantir acuradament la confidencialitat i integritat del servei, en 
especial totes aquelles que són exigibles i descrites en l’àmbit de les mesures de 
seguretat de la normativa que desenvolupa la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal. En especial, l’usuari del correu electrònic ICAB té les següents 
obligacions:  
 

 La paraula clau d’accés o password haurà de ser canviada, com a mínim, un cop a 
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l’any i en tot cas sempre que tingui dubtes sobre possibles accessos no desitjats al 
servei.  

 La realització de còpies de seguretat de cada bústia és responsabilitat de l’Usuari.  
No s’admetran per tant peticions de recuperació de bústies o correus electrònics 
concrets.  
 
Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització dels serveis pels 
Usuaris.  
 
L'ICAB queda exclòs de qualsevol responsabilitat derivada de la utilització que els 
Usuaris facin del Servei. En particular, l'ICAB no garanteix que els Usuaris utilitzin els 
serveis de conformitat amb la llei, i amb aquestes Condicions, ni que ho facin de forma 
diligent i prudent. L' ICAB no controla ni supervisa el contingut dels missatges enviats 
pels Usuaris a altres destinataris a través dels serveis de correu electrònic. Així mateix, 
la informació o arxius compartits en l’ús del correu electrònic tampoc és revisada per 
l’ICAB.  
 
L'ICAB queda exclòs de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol 
naturalesa que es puguin deure a l'accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, 
alteració, modificació o manipulació de qualsevol manera dels missatges que els 
usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin, obtinguin o accedeixin a través 
del Servei.   
 
L'ICAB queda exclòs de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que es poguessin deure a la utilització dels serveis i al contingut dels 
missatges enviats a través dels serveis. 
  
Identitat i informació relativa als Usuaris proporcionada pels propis 
Usuaris. 
 
L'ICAB no controla ni ofereix cap classe de garantia sobre la veracitat, vigència, 
exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si 
mateixos o fan accessibles a altres Usuaris.   
 
L'ICAB exclou o declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que es puguin deure a la incorrecta identitat dels Usuaris i a la falta de 
veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris 
proporcionen sobre si mateixos o fan accessibles a altres usuaris, i, en particular, 
encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es 
puguin deure a la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en 
qualsevol classe de comunicació o transacció realitzada a través del Servei.   
 
Tractament automatitzat de dades de caràcter personal. 
  
De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, i la normativa de desenvolupament corresponent, així com la Llei 
34/2002, de 11 de juliol, de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades 
personals facilitades, mitjançant aquest formulari, quedaran registrades en un fitxer 
automatitzat, denominat "Registre Col·legial" del que és responsable l'Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona. En qualsevol cas, podeu exercitar gratuïtament respecte a 
les vostres dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, 
emplenant el model corresponent que pots adreçar al Departament d'Informàtica, 
carrer Mallorca, 283, 3a planta 08037 Barcelona, Referència LOPD, o al número de fax 
93 487 90 48 o per e-mail a lopd@icab.cat  
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