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NORMATIVA FORMACIÓ CURSOS ON-LINE 

1. L'adreça del campus on line és www.ices.cat

2. Per registrar-te com a nou usuari, envia'ns un email amb les teves dades 
personals a info@ices.cat

3. Per registrar-te als cursos, heu d'accedir com a usuari. Click sobre el curs (en 
llistat de cursos) que t'interessi i click en "Registrar-se en el curs".

4. Recomanem registrar-te en el curs mínim una setmana abans de que comenci 
l’esmentat curs.

5. El preu dels cursos on-line és de 35€ per a afiliats i 40€ per a no afiliats. Per a 
cursos de més de 30h, es determinarà l'import segons les característiques 
de cada curs i es farà públic al campus. Els imports poden ser objecte de 
modificació segons promocions especials. En les promocions anuals 
s'especificarà els preus dels cursos per cada oferta.

6. El pagament dels cursos es farà mitjançant el servei de pagament online de La 
Caixa en el mateix moment que us registreu al curs. Un cop realitzat el 
pagament, el curs s'activarà automàticament. Si no s’activa en 24 hores, si us 
plau, poseu-vos en contacte amb ICES.
Si la inscripció als cursos es fa mitjançant una promoció, es realitzarà un 
ingrés per l'import. Posteriorment es donarà compte a ICES del pagament per 
a la inscripció dels cursos.

7. El primer dia del curs, tindreu accés a tota la documentació, temari, exercicis, 
etc. Comproveu que pugueu accedir, descarregar i visualitzar tot el contingut 
del curs. Per incidències tècniques, poseu-vos en contacte amb ICES 
93.304.05.00 per solucionar-ho.

8. La duració dels cursos on line de 30h és de 3 setmanes. Per aprovar el curs on 
line és imprescindible que l’alumne participi 30 hores en el curs. Les demandes 
són: realització dels exercicis obligatoris, que s’han d’entregar abans que 
s’acabi el curs; una participació obligatòria en el fòrum de la web i aprovar 
l’examen final. Si no es compleixen tots els  requisits, l’alumne no superarà el 
curs i no es lliurarà el diploma. En funció de cada cas, es demanarà aquell 
requisit que manqui per a l'obtenció del diploma. 
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9. Els exàmens dels cursos on line són presencials i es realitzen a la seu del SPC, 
C/ Bailèn 82, 1r 2a. La convocatòria oficial és el primer dimecres després 
de la finalització del curs a les 10 hores o a les 16 hores. Existeix la 
possibilitat de realitzar els exàmens a territori a la vostra ABP, contactant amb 
el delegat de zona i acordant una data convenient per ambdues parts.

10. En cas de no poder assistir en les dates oficials proposades, els exàmens es 
podran realitzar qualsevol altre dimecres posterior a la primera convocatòria 
d’examen a les 10:00h o a les 16:30h. Es demana puntualitat en les hores de 
realització.

11. ICES es compromet a lliurar el diploma en el termini màxim d'un mes des de 
la realització de l'examen, sempre i quan aquest estigui aprovat i l'alumne 
hagi completat la resta de requisits obligatoris per al lliurament del diploma.

12. Es donarà el servei de tramitació de diploma a tots aquells alumnes que així 
ens autoritzin i realitzin l'examen entre les dates de la convocatòria d'examen 
oficial i el dimecres laborable següent.

13. Els alumnes que aprovin els cursos, rebran per correu electrònic el diploma.

14. L’alumne que suspengui tindrà dret a repetir l'examen. En tal cas, 
l'administració d'ICES remetrà notificació d'incidència per tal que l'alumne 
contacti personalment i s'acordi data per a la repetició.

15. No s’atendran a canvis de cursos per problemes aliens a ICES sense consultar 
i justificar amb l'Institut.

16. Aquells perfils detectats sense cursos realitzats i amb inactivitat de més d'un 
any seran eliminats.

17. ICES i SPC es reserven el dret de modificar parcial o totalment els articles 
d’aquesta normativa sense previ avís. 
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NORMATIVA FORMACIÓ CURSOS PRESENCIALS 

1. Es realitzarà la inscripció al curs dins del termini que s'hagi establert per a 
cada curs. La formalització de la inscripció es pot sol·licitar per fax al número 
933 181 862 o per email a l'adreça electrònica info@ices.cat

2. La selecció dels alumnes inscrits als cursos presencials es durà a terme per 
ordre d'inscripció al mateix. L'assignació o la no assignació de plaça en el curs 
serà notificat via sms amb una setmana d'antelació.

3. És obligatori una assistència mínima del 80% per aprovar el curs.

4. L'import dels cursos presencials així com la forma de pagament, 
s'especificaran en la informació general de cada curs. 

Per a qualsevol consulta sobre temes de formació, truqueu al 933 040 500 o bé 
per correu electrònic a l’adreça info@ices.cat
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AVÍS LEGAL

1. DADES DE L'EMPRESA

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis 
de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, INSTITUT CATALÀ 
D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. li informa que es troba inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona, sent les seves dades identificatives les 
següents:

Denominació social: INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L.  
Domicili social: CARRER BAILÈN Nº 82 - 1º- 2ª 08009 - 
BARCELONA
Telèfon: 93 304 05 00 
FAX: 93 318 18 62 
Correu electrònic a l'efecte de comunicació: info@ices.cat
Web: www.ices.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i INSTITUT CATALÀ 
D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. es consideraran eficaços, amb caràcter 
general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà 
dels detallats anteriorment. 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El present avís legal regula l'ús de lloc web (d'ara endavant, LA WEB), del 
que és titular INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L.
La navegació per la web de INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, 
S.L. atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i 
sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest 
Avís Legal, que poden sofrir modificacions.

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, 
INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. condiciona la utilització 
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d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del 
corresponent formulari. 

Tots els continguts de la web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, 
icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny i codis font, 
constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a INSTITUT CATALÀ 
D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L., sense que puguin entendre's cedits a 
l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de 
l'estrictament necessari per al correcte ús de la web. 

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que 
comuniqui a INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. i serà 
l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. 

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, 
la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari 
respondrà enfront de INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. o 
enfront de tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se 
com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. 

3. ÚS DE COOKIES I DADES ESTADÍSTIQUES

Aquesta pàgina web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus 
visitants.
Únicament, amb la finalitat d'oferir-li el millor servei a través d'aquesta 
pàgina, i amb l'objecte de facilitar el seu ús, s'analitzen el nombre de 
pàgines visitades, el nombre de visites, així com la seva freqüència 
d'utilització.

A aquests efectes, s'utilitzen les dades estadístiques elaborades pel 
Proveïdor de Serveis d'Internet de INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE 
SEGURETAT, S.L. Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús de la 
web de la mercantil a partir de les dades de connexió, i les seccions més 
visitades. INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. no utilitza 
cookies per recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni 
registra les seves adreces IP. 
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L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se 
li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que 
siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l'accés a la 
website de INSTITUT CATALÀ D´ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L.  no serà 
preceptiva la instal·lació de cookies. 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Se li informa que les dades personals que ens faciliti voluntàriament, a 
través dels diferents formularis de la web, seran incorporats a un fitxer 
titularitat de INSTITUT CATALÀ D´ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. amb 
domicili en CARRER BAILÈN Nº 82 - 1º- 2ª 08009 - BARCELONA, que 
compleix amb les mesures de seguretat exigides en el Reial decret 
1720/2007 de 21 de desembre. La finalitat d'aquest fitxer és la prestació i 
administració del servei contractat o sol·licitat, així com la realització 
d'estadístiques, la remissió de publicitat i altres promocions comercials que 
INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. pugui efectuar en un 
futur.

Mitjançant l'enviament dels esmentats formularis, l'usuari autoritza a 
enviar-li informació i comunicacions comercials a través de correu postal, 
correu electrònic o fax dels productes i serveis del grup. 

L'informem que les seves dades seran cedides al Sindicat de Policies de 
Catalunya, perquè des d'aquest se li pugui remetre publicitat i altres 
promocions de cursos, així com fer-li participi de les diferents activitats del 
sindicat.

Així mateix, INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. cancel·larà 
o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de
ser necessaris per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
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L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a INSTITUT CATALÀ 
D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L., en la següent adreça CARRER 
CARRER BAILÈN Nº 82 - 1º- 2ª 08009 - BARCELONA, o bé a través del 
següent correu electrònic info@ices.cat, identificant-se degudament 
i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix. 

INSTITUT CATALÀ D'ESTUDIS DE SEGURETAT, S.L. adopta els nivells de 
seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i 
altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat 
pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en 
els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. 




