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CONJUNT DE DADES PERSONALS

1. RELACIONS INSTITUCIONALS

1.1 Junta de govern local / 

Comissió de govern

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

La finalitat és recollir la 

informació sobre la data i hora 

en què comença la sessió, la 

relació de matèries debatudes, 

la relació d'assistents, la 

indicació de les persones que 

hi han intervingut, les 

incidències esdevingudes, els 

vots emesos i els acord 

adoptats.

Membres de govern i 

ciutadania del municipi

Dades identificadores: nom i 

cognoms,  adreça postal o 

electrònica, imatge, telèfon

Les previstes pel marc legal i 

reglamentari vigent: Direcció 

General d'Administració Local 

del Departament de 

Governació

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

1.2 Junta de portaveus Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

La finalitat és la gestió de les 

convocatòries i actes de la 

junta de portaveus

Membres de la junta de 

portaveus i ciutadania del 

municipi

Dades identificadores: nom i 

cognoms,  adreça postal o 

electrònica, imatge, telèfon

Les previstes pel marc legal i 

reglamentari vigent: Direcció 

General d'Administració Local 

del Departament de 

Governació

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT

CIF: P0823000E

Adreça postal: Plaça de la Fàbrica, 1 Premià de Dalt 08338

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Correu electrònic: dpo@snlgroup.es 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT



1.3 Protocol municipal Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les relacions 

institucionals i l'agenda de 

contactes de l'Ajuntament (Alts 

càrrecs i professionals, per 

raons del servei)

Persones que es relacionen 

amb l'Ajuntament, per raó 

del seu càrrec o com a 

representants de persones 

jurídiques i altres 

professionals

Dades identificadores: adreça 

postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms. Dades 

de detalls d'ocupació: lloc de 

treball, càrrec

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

1.4 Organització 

d'esdeveniments 

institucionals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar l'organització 

d'esdeveniments institucionals

Persones físiques o persones 

físiques, representants de 

persones jurídiques 

relacionades amb 

l'organització 

d'esdeveniments 

institucionals,  personal de 

l'Ajuntament que participa 

en l'organització dels 

esdeveniments

Dades identificadores: adreça 

postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms. Dades 

de detalls d'ocupació: lloc de 

treball, càrrec

Altres administracions Públicas 

competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan  previstes 

transferències internacionals 

de dades

1.5 Reconeixements Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

 Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Entregar distincions 

honorífiques que tenen com a 

objectiu reconèixer 

públicament la tasca de les 

persones que, amb el seu 

esforç i el seu compromís cívic, 

professional, polític o personal, 

han contribuït a la millora de la 

societat i a la projecció del 

nom de Premià de Dalt.

Sol·licitants, Càrrecs públics i 

Institucions

Dades identificadores (nom i 

cognoms, edat, adreça postal o 

electrònica), dades 

acadèmiques i professionals

Cessions per previsió legal o 

pel previ consentiment de la 

persona interessada.

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat 

per a la qual es van 

recavar i amb fins d’arxiu 

històric municipal

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

1.6 Unions civils Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                          

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Celebració d'unions civils a 

l'Ajuntament

Persones sol·licitants 

Càrrec electe que celebra el 

matrimoni

Dades identificadores: adreça 

postal o electrònica, imatge, 

telèfon, DNI, nom i cognoms, 

sexe, nacionalitat

Registre Civil Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



CONJUNT DE DADES PERSONALS

2. PLENS

2.1 Ple municipal Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                                   

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Celebració del Plens municipals Alcalde i regidors de 

l’ajuntament. Altres 

interessats amb presència 

als Plens

Dades identificadores: nom y 

cognoms, telèfon, adreça 

postal o electrònica

Els Plens municipals, degut al 

seu caràcter públic (article 70 

Llei 7/1985 Reguladora de les 

Bases del Règim Local), podran 

posar-se a disposició de la 

ciutadania

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

2.2 Gravació de Plens Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                                      

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Enregistrament de les 

celebracions del Plens 

municipals per a la disposició 

dels mateixos a la ciutadania

Alcalde i regidors de 

l’ajuntament. Altres 

interessats amb presència 

als Plens

Dades identificadores: imatge i 

veu

Els Plens municipals, degut al 

seu caràcter públic (article 70 

Llei 7/1985 Reguladora de les 

Bases del Règim Local), podran 

posar-se a disposició de la 

ciutadania

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

3. MEMBRES DE LA 

CORPORACIÓ

3.1 Registre d'interessos i 

béns patrimonials de 

membres de la Corporació

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament.

Gestió i control de les 

declaracions de béns 

patrimonials dels membres de 

la Corporació, amb les 

previsions contingudes a la 

normativa de Règim Local

Regidors i càrrecs electes, i 

càrrecs no electes de la 

Junta de Govern Local

Dades identificadores: DNI, 

adreça postal o electrònica, 

imatge, telèfon, nom i 

cognoms. 

Dades sobre incompatibilitats. 

Dades econòmiques: 

bancàries, renda, participació 

en societats.

Dades de bens i transaccions 

econòmiques.

Publicació de les dades dels 

registres.

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CATEGORIES DE DESTINATARIS
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

CATEGORIES D'INTERESSATS
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT



3.2 Retribucions dels 

membres de la Corporació

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament.

Gestionar i tramitar el 

pagament dels drets retributius 

dels membres de la Corporació 

per l'exercici del càrrec

Membres de les 

Corporacions locals que 

perceben retribucions

Dades identificadores: DNI, 

adreça postal o electrònica, 

imatge, telèfon, nom i 

cognoms. 

Dades sobre incompatibilitats. 

Dades econòmiques: 

bancàries, renda, participació 

en societats.

Dades de bens i transaccions 

econòmiques.

Administració tributària,   

entitats bancàries i financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

3.3 Exercici de drets dels 

membres de la Corporació 

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les sol·licituds 

d'informació dels membres de 

la Corporació pel control de 

l'equip de govern

Membres de les 

Corporacions locals

Dades identificadores: DNI, 

adreça postal o electrònica, 

nom i cognoms

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

3.4 Credencials dels 

regidors

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

La finalitat  és la gestió de les 

declaracions patrimonials i 

d’activitats professionals dels 

càrrecs electes

Càrrecs electes Dades identificadores:(DNI, 

nom i cognoms, signatura, 

adreça postal o electrònica), de 

circumstàncies socials, 

d’ocupació laboral, 

economicofinanceres

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament.

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

4. CONTRACTACIÓ 

MUNICIPAL/ ASSESSORIA 

JURÍDICA/ SECRETARIA 

MUNICIPAL

4.1 Convenis 

administratius

Convenis de col·laboració

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestió i registre dels convenis 

formalitzats per l´Ajuntament 

amb altres entitats, AAPP, que 

es desenvolupen en interès 

públic

Persones físiques signants 

del conveni i altres 

intervinents

Dades identificadores: DNI, 

adreça postal o electrònica, 

imatge, telèfon, nom i 

cognoms. Dades de detalls 

d'ocupació: lloc de treball, 

càrrec

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES



4.2 Contractes públics  Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament; Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes 

del sector públic

Gestió  i tramitació del 

procediment administratiu dels 

contractes de l'Ajuntament

Licitadors, proveïdors i 

contractistes

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adesa postal o 

electrònica, imatge. Dades 

econòmiques: bancàries, dades 

de béns i transaccions 

econòmiques 

Administració tributària, bancs 

i entitats financeres  

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

4.3 Responsabilitat 

patrimonial

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament. Reial decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre, pel qual s'aprova la 

Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic. Reial Decret 

Legislatiu 2/2015, de 23 

d'octubre, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei de l'Estatut 

dels treballadors

Gestionar i tramitar els 

expedients de responsabilitat 

patrimonial

Persones que insten un 

expedient de responsabilitat 

patrimonial, representants, 

interessats

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognom, telèfon, adreça 

postal o electrònica. Dades de 

salut (categoria especial de 

dades)

Companyia assegurança de 

l'Ajuntament. Jutjat contenciós 

administratiu. Comissió jurídica 

assessora

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

4.4 Encomanes de gestió Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les encomanes de 

gestió que l’Ajuntament 

sol·licita a altres òrgans o 

entitats de dret públic de la 

mateixa o diferent 

Administració 

Persones de l’òrgan o entitat 

de  dret públic a qui es 

realitza l'encomana 

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, telèfon, 

adreça postal o electrònica. 

Dades professionals.

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

4.5 Assessorament jurídic, 

representació i defensa 

jurídica de l'Ajuntament

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Tramitació i defensa jurídica 

dels procediments i recursos 

jurisdiccionals de l'Ajuntament 

de Premià de Dalt davant 

l'Administració de Justícia

Persones físiques afectades 

o interessades pels 

expedients, informes i altres 

actuacions

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognom, telèfon, adreça 

postal o electrònica. 

Informació relativa a 

l'expedient. Dades relatives a 

procediments administratius i 

judicials

Administració de justícia. 

Jugats i tribunals de justícia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



4.6 Fe pública i 

assessorament legal 

preceptiu

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar els acords i actes 

dels òrgans de Govern 

Municipal i fe pública

Càrrecs electes. Alts càrrecs Dades identificadores: DNI, 

adreça postal o electrònica, 

telèfon, nom i cognoms. 

Càrrec.

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

5. MESES ELECTORALS

5.1 Eleccions i 

referèndums

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament (Llei Orgànica 

5/1985 del Règim Electoral 

General, Llei Orgànica 2/1980 

sobre regulació de les diferents 

modalitats de referèndums ) 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Poder dur a terme la celebració 

d’eleccions i referèndums 

Persones titulars del dret al 

vot y persones participants a 

referèndums

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

5.2 Reclamacions de cens 

electoral

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Poder resoldre les sol·licituds 

de reclamació sobre la inclusió 

o sobre la inscripció de les 

dades de l’interessat al Cens 

Electoral

Persones majors de 18 anys 

residents al municipi en la 

data de referència del Cens 

Electoral

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal 

i/o electrònica, telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

5.3 Elecció de membres a 

tribunal de jurat

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Dur a terme l’elecció del 

mabres a tribunal de jurat

Persones físiques escollides 

per a ésser membres del 

tribunal de jurat

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal o 

electrònica, telèfon

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS



6. SERVEIS TERRITORIALS I 

ESPAI URBÀ

6.1 Infraestructura urbana 

i Serveis

municipals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar els serveis d'obres i 

el manteniments d'edificis i 

infraestructures municipals

Persones usuàries dels 

serveis

Dades identificadores:  Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

6.2 Serveis bàsics Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar els serveis bàsics 

prestats als usuaris en el marc 

de les competències atribuïdes 

als municipis

Persones usuàries dels 

serveis bàsics

Dades identificadores:  Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

6.3 Llicències de gual Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les sol·licituds de 

una llicència de gual 

permanent o limitada

Persones sol·licitants de la 

llicència 

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

6.4 Aparcaments per a 

persones amb mobilitat 

reduïda

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les sol·licituds de 

targeta individual 

d’aparcament per a persones 

amb discapacitat

Persones sol·licitants Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon, imatge. Dades de salut 

(categoria especial de dades): 

grau de discapacitat

No es preveu                                                                                                              Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS



6.5 Àrees d’aparcament Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestió de l’estacionament 

regular de vehicles a la via 

pública 

Persones que fan ús de les 

àrees d’aparcament regulat

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal 

i/o electrònica

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

6.6 Sol·licitud de circulació 

de vehicles especials

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les sol·licituds de 

circulació de vehicles especials

Persones físiques 

sol·licitants

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades del vehicle: 

número de matrícula 

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

6.7 Terrasses Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les sol·licituds de 

llicència municipal per 

instal·lar una terrassa en 

l’espai lliure d’ús públic

Persones físiques 

sol·licitants

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. 

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

7. URBANISME I HABITATGE

7.1 Planejament, 

ordenació i gestió

urbanística

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar el planejament, la 

relació d'expropiacions 

efectuades, el procés de 

cooperació: relació de 

propietaris de finques incloses; 

la reparcel·lació i el procés de 

compensació, relacions de 

propietaris i el control 

administratiu dels expedients 

de disciplina urbanística (obres 

sense llicència, habitabilitat, 

etc.)

Persones afectades o 

interessades en els 

expedients

Dades identificadores:  Nom i 

cognoms, DNI,  adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades patrimonials

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CATEGORIES DE DESTINATARIS
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT



7.2 Gestió Municipal de 

l'Habitatge

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestió dels serveis de l'Oficina 

Municipal de l'Habitatge

Persones sol·licitants dels 

serveis

Dades identificadores:  Nom i 

cognoms, DNI,  adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades econòmiques: 

declaracions de renda, 

ingressos/rentes. Dades 

patrimonials

Administracions públiques 

competents en la matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

7.3 Llicències d'obres i 

urbanístiques

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les sol·licituds 

d’obres

Persones sol·licitants Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Administracions públiques 

competents en la matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

7.4 Habitatge públic Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

 Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestiona les sol·licituds 

d’habitatge públic y la seva 

concessió 

Persones interessades 

(sol·licitants d’habitatge 

públic)

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades econòmiques: 

declaracions de renda, 

ingressos/rentes, ajudes 

públiques. Dades patrimonials. 

Dades professionals. 

Administracions públiques 

competents en la matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

7.5 Obra pública Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les obres públiques 

competència de l’Ajuntament

Dades de contractistes y 

persones interessades

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. 

Administracions públiques 

competents en la matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



7.6 Consultes urbanístiquesReglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

 Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestió de les consultes 

urbanístiques rebudes a 

l'Ajuntament

Persones que realitzen les 

consultes urbanístiques

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

7.7 Denúncies 

urbanístiques

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les denúncies 

urbanístiques presentades a 

l'Ajuntament

Persones denunciants i 

persones denunciades

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Administracions públiques 

competents en la matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

7.8 Ajuts a la rehabilitació 

d’edificis

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

 Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la sol·licitud d’ajuts a 

la rehabilitació d’edificis.

Dades de la persona 

sol·licitant

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveu Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

8. GESTIÓ ECONÒMICA I 

FISCAL

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS



8.1 Comptabilitat 

municipal 

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestió de la comptabilitat i 

l'execució del pressupost del 

municipi

Tercers que es relacionen 

amb l'Ajuntament, 

contribuents i altres 

Administracions

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica, imatge, telèfon. 

Dades econòmiques: dades 

bancàries. Dades de béns i 

transaccions econòmiques

Administració tributària, bancs 

i entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

8.2 Tresoreria Municipal i 

Pressupost

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestió dels recursos financers 

de l'Ajuntament 

(Domiciliacions en comptes 

corrents d'entitats financeres 

per a cobrament de tributs 

municipals i preus públics. 

Pagament de tercers. Gestió 

administrativa de 

constrenyiment per a la 

realització dels crèdits 

tributaris. Altres de dret públic 

en via executiva)

Persones físiques creditores i 

persones físiques 

representants de persones 

jurídiques creditores, 

empleats municipals

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica, imatge, telèfon. 

Dades econòmiques: dades 

bancàries. Dades de béns i 

transaccions econòmiques

Administració tributària, bancs 

i entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

8.3 Control i fiscalització 

interna de la gestió 

econòmic- financera

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Control i fiscalització interna 

de la gestió econòmica 

municipal

Persones físiques creditores i 

persones físiques 

representants de persones 

jurídiques creditores, 

empleats municipals

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica, imatge, telèfon. 

Dades econòmiques: dades 

bancàries. Dades de béns i 

transaccions econòmiques

Administració tributària Bancs i 

entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

8.4 Gestió de la 

Transparència activa i 

passiva

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Registre, atenció i gestió de les 

peticions d’accés de les 

persones a la informació 

pública (transparència passiva) 

i funció de la transparència 

activa

Persones interessades que 

exerceixen un el seu dret de 

d'accés a la informació 

pública

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica,

Comissió de Garantia del dret 

d'accés a la informació pública

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



8.5 Tribunal econòmic- 

administratiu

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Tramitació i resolució de 

reclamacions econòmic 

administratives

Persones físiques o 

representants de persones 

jurídiques que hagin 

formulat reclamació 

economicoadministrativa 

davant el Tribunal econòmic- 

administratiu. Interessats en 

els procediments Persones 

relacionades amb el 

Tribunal econòmic- 

administratiu en l’exercici de 

les seves funcions.

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica, telèfon. Dades 

econòmiques: dades bancàries. 

Dades sobre la sol·licitud de 

l'activitat de l'Ajuntament. 

Dades de transcendència 

tributària

Administració tributària, bancs 

i entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

8.6 Gestió tributària: Taxes 

municipals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar i liquidar els tributs 

municipals (Impostos 

municipals: Impost de béns 

immobles (IBI); impost sobre 

l'augment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana 

(IIVTNU); impost sobre vehicles 

de tracció mecànica (IVTM);i 

impost sobre construccions 

(ICIO), instal·lacions i obres-; 

contribucions especials; i 

impost sobre activitats 

econòmiques (IAE); taxes 

municipals i bonificacions i 

exempcions tributàries)

Contribuents, subjectes 

passius

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica, imatge, telèfon. 

Dades econòmiques: dades 

bancàries. Dades acadèmiques 

i professionals: pertinença a 

col·legis o associacions 

professionals. Dades de 

transcendència tributària. 

Altres dades necessàries per a 

la gestió dels tributs municipals

Administració tributària, bancs 

i entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

8.7 Preus públics 

municipals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestió, liquidació i recaptació 

de preus públics municipals

Subjecte obligat a satisfer la 

contraprestació pecuniària 

que constitueix un preu 

públic

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades econòmiques: 

dades bancàries. Dades sobre 

el servei o activitat per la qual 

es satisfà el preu públic. Dades 

de transcendència tributària

Administració Tributària, bancs 

i entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

8.8 Ingressos patrimonials Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar els ingressos 

patrimonials 

Persones interessades d’un 

expedient administratiu

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades econòmiques: 

dades bancàries.

Administració Tributària, bancs 

i entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



8.9 Subvencions, ajuts i 

beques. Material escolar i 

llibres.

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar i tramitar les 

sol·licituds de subvencions, 

ajuts i beques atorgades per 

l'Ajuntament

Persones sol·licitants de la 

subvenció, ajuts o beques. 

Alumnes de les escoles del 

municipi.

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, telèfon. Dades 

econòmiques: dades bancàries, 

ingressos y dades de percepció 

d’altres ajuts públics. Dades 

patrimonials. 

Administració tributària, bancs 

i entitats financeres

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

9. ARXIU MUNICIPAL

9.1 Museu i Arxiu 

Municipal 

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar i descripció del fons 

documental i l’arxiu municipal, 

així com les dades de usuaris 

que exerceixen el dret d’accés i 

consulta del documents de 

l’arxiu municipal. 

Persones interessades Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica, data de 

naixement.

No es preveuen. Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

10. COMUNICACIÓ DIGITAL I 

PLATAFORMES DIGITALS 

MUNICIPALS

10.1 Usuaris de tràmits 

electrònics

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les dades dels 

usuaris de tràmits electrònics

Usuaris que realitzen tràmits 

mitjançant la utilització de 

canals  electrònics

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms,  adreça postal 

o electrònica, telèfon, certificat 

digital. Informació relativa al 

tràmit

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES



10.2 Usuaris del Web i 

xarxes municipals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

 Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les dades dels 

usuaris del web municipal

Usuaris del web municipal Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça 

electrònica, telèfon. Dades del 

dispositiu i navegació: direcció 

IP, sistema operatiu utilitzat, 

geolocalització. Utilització de 

cookies. 

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades.

10.3 Usuaris d'Apps's 

municipals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

 Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les dades dels 

usuaris dels Apps municipals

Usuaris de les APPS 

municipals

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

i/o electrònica,  telèfon. Dades 

d’utilització de la App mòbil: 

dispositiu utilitzat, sistema 

operatiu. Geolocalització.

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

10.4 Subscripció 

newsletter setmanal de 

notícies i activitats

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

Gestionar les subscripcions als 

newsletter de notícies 

setmanals de l’Ajuntament

Persones interessades en 

rebre el newsletter o butlletí 

de l’Ajuntament

Dades identificadores: nom i 

cognoms, adreça electrònica

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

11. RECURSOS HUMANS DE 

L’AJUNTAMENT 

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES



11.1 Gestió administrativa 

dels treballadors públics

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre , pel qual s’aprova l 

text refós de la Llei de l’Estatut  

del Treballadors. 

Gestionar la plantilla de 

personal i manteniment de les 

relacions de servei o laboral 

(sistema de retribucions, gestió 

de nòmines, previsió social del 

personal, mobilitat del 

personal i procediment 

disciplinari del personal) 

Treballadors públics: 

laborals (persones amb les 

que que es manté la relació 

laboral com a treballador); 

funcionaris (persones amb 

les que es manté una relació 

estatutària de funcionari)

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, 

targeta sanitària, nº de registre 

de personal. Dades relatives a 

les característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe i 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formacions, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o a 

associacions professionals. 

Dades d’ocupació: professió, 

lloc de treball, dades no 

econòmiques de nòmina, 

historial de 

treballador/funcionari. Dades 

econòmiques, financeres i 

d’assegurances: ingressos, 

rendes, dades bancàries, plans 

de pensions, jubilació, dades 

econòmiques de nòmina, 

dades de deduccions 

impositives, assegurances. 

Categories especials de dades: 

Administració tributària, 

Seguretat Social, Bancs i 

entitats financeres, i altres 

administracions públiques 

competents.  

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

11.2 Processos de selecció 

i promoció del personal

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre , pel qual s’aprova l 

text refós de la Llei de l’Estatut  

del Treballadors. 

Gestionar i tramitar el 

processos de selecció i 

promoció de personal

Candidats que optin a 

accedir a l'ocupació pública 

a través d’un procés de 

selecció de personal i 

promoció del personal

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, 

targeta sanitària. Dades 

relatives a les característiques 

personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, 

edat, sexe i nacionalitat. 

Categories especials de dades: 

dades de salut 

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



11.3 Prevenció i seguretat 

laboral del personal. 

Vigilància de la salut

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre , pel qual s’aprova l 

text refós de la Llei de l’Estatut  

del Treballadors, Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals.  

Gestionar la prevenció de 

riscos del treballadors al servei 

de l’Ajuntament i revisions 

mèdiques

Personal de l’Ajuntament 

afectat

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, telèfon, adreça 

electrònica, nº de registre de 

personal

Tribunals i altres 

administracions públiques 

competents. Empresa de 

serveis mèdics.

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

11.4 Relacions amb els 

sindicats i negociació 

col·lectiva

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre , pel qual s’aprova l 

text refós de la Llei de l’Estatut  

del Treballadors. 

Gestionar les relacions amb el 

sindicats y la negociació 

col·lectiva

Personal de l’Ajuntament 

afectat i membres dels 

sindicats.

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, telèfon, direcció 

electrònica. Dades de afiliació 

sindical (categoria especial de 

dades).  

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



11.5 Gestió del personal 

en pràctiques i becaris

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament.  

Gestionar les relacions amb el 

personal en pràctiques 

curriculars i pràctiques extra 

curriculars

Becaris y personal en 

pràctiques

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, 

targeta sanitària. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formacions, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o a 

associacions professionals.

Administració tributària, 

Seguretat Social, Bancs i 

entitats financeres, i altres 

administracions públiques 

competents 

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

11.6 Renúncies i 

desistiments

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre , pel qual s’aprova l 

text refós de la Llei de l’Estatut  

del Treballadors. 

Gestionar les renúncies i 

desistiments presentats pel 

personal i funcionariat de 

l’Ajuntament 

Personal de l’Ajuntament 

afectat

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon. 

Administració tributària, 

Seguretat Social, i altres 

administracions públiques 

competents 

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

11.7 Voluntariat Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:                                 

Article 6.1.a. Consentiment de 

l’interessat o del seu 

representant legal.                            

 Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les accions de 

voluntariat de l’Ajuntament i 

les relacions amb les persones 

voluntàries. Gestionar 

sol·licituds de voluntariat

Persones implicades al 

voluntariat (persones 

físiques membres 

d’associacions i fundacions). 

Persones voluntàries i 

sol·licitants de voluntariat

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon. Dades 

professionals i acadèmiques: 

estudis i formació.

Associacions, fundacions i 

empreses del sector privat amb 

projectes de voluntariat. 

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



11.8 Control de presència. 

Horari del personal

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre , pel qual s’aprova l 

text refós de la Llei de l’Estatut  

del Treballadors. 

Registre de jornada del 

personal laboral i funcionarial 

de l’Ajuntament

Personal laboral i 

funcionarial de l’Ajuntament

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms,  nº de registre 

de personal

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

11.9 Permutes Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.b) 

tractament necessari per a 

l’execució d’un contracte en el 

qual l’interessat és part o per a 

l’aplicació a petició d’aquest de 

mesures precontractuals. 

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d’octubre , pel qual s’aprova l 

text refós de la Llei de l’Estatut  

del Treballadors. 

Gestionar les permutes entre 

personal funcionarial

Personal funcionarial 

interessat en la permuta

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon, nº de 

registre de personal. Dades 

professionals i acadèmiques: 

estudis, titulacions i formació. 

Dades ’ocupació: professió, lloc 

de treball, dades no 

econòmiques de nòmina  

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

12. PROMOCIÓ DE LA 

CULTURA I L’ESPORT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT



12.1 Activitats, serveis i 

instal·lacions culturals 

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les activitats i serveis 

culturals municipals i 

instal·lacions culturals i la 

difusió de les activitats 

culturals impulsades per 

l'Ajuntament

Usuaris dels serveis i 

instal·lacions culturals 

municipals

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça, telèfon, 

correu electrònic. Dades 

econòmiques:  dades bancàries

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

12.2 Activitats, serveis i 

instal·lacions esportives

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les activitats i serveis 

esportius i centres esportius 

municipals i la difusió de les 

activitats esportives 

impulsades per l'Ajuntament

Usuaris dels serveis i 

instal·lacions esportives 

municipals

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça, telèfon, 

correu electrònic. Dades 

econòmiques:  dades bancàries

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

12.3 Entitats culturals Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les entitats culturals 

municipals

Usuaris de les entitats 

culturals

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça, telèfon, 

correu electrònic. Dades 

econòmiques:  dades bancàries

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

13. SERVEI D’ATENCIÓ AL 

CIUTADÀ

13.1 Oficina d’Atenció 

Ciutadana (OAC)

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Servei d’atenció i informació al 

ciutadà (gestió de sol·licituds, 

comentaris i incidències), i 

atendre les sol·licituds dels 

ciutadans

Persones físiques que 

necessiten informació sobre 

tràmits, serveis o 

instal·lacions de 

l’Ajuntament

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT



14. PROMOCIÓ DE LA VILA, 

DESENVOLUPAMENT LOCAL,  

COMERÇ I CONSUM

14.1 Comerç Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la promoció del 

comerç a la ciutat i relació i 

contacte amb botigues per 

llistes de distribució 

d'informació de l'Àrea en el 

marc de les seves 

competències

Persones que participen en 

els projectes de comerç 

municipal o sol·licitants de 

prestacions

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal I 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

14.2 Mercats municipals, 

mercat setmanal i fires

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les concessions i 

titulars de parades i altres de 

mercats municipals

Titulars dels llocs del mercat 

municipal i associacions de 

paradistes 

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreç postal i 

electrònica, número de  

telèfon, Informació comercial. 

Dades econòmiques

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

14.3 Turisme Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Promoció turística del municipi Persones interessades en 

l'oferta turística del municipi

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de  

telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

14.4 Desenvolupament 

econòmic

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar el desenvolupament 

econòmic, l’ocupació de la 

ciutat i relació i contactes amb 

empreses per llistes de 

distribució d’informació de 

l’Àrea en el marc de les seves 

competències

Persones que participin en 

els projectes o sol·licitants 

de prestacions

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT



14.5 Formació en l’àmbit 

laboral i ocupació

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar el servei d’ocupació 

per a persones en recerca de 

feina

Persones físiques a l’atur i/o 

en recerca activa de feina. 

Persones amb discapacitat

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon, imatge. Dades 

professionals i laborals: lloc de 

treball, càrrec, formació, 

titulacions y cursos. 

Empreses del secor privar que 

busquen incorporar nous 

treballadors. Altres 

administracions públiques 

competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

14.6 Emprenedoria Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar el servei de 

promoció de creació 

d’empreses i emprenedoria

Persones que participin en 

projectes d'emprenedoria 

amb el suport municipal

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

14.7 Club de feina Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Ajudar i assessorar en la 

recerca activa de feina.

Persones usuàries del servei Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades acadèmiques i 

professionals

Altres administracions 

públiques competents.

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

14.8 Informació al 

consumidor. Reclamacions 

i denúncies de 

consumidors

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la informació sobre 

els drets com a consumidors o 

usuaris, consultes i de 

reclamacions a l’Oficina 

Municipal de Consumidors

Persones usuàries del servei Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Informació relativa a la 

petició de l’ usuari/consumidor

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



14.9 Junta Arbitral de 

Consum

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestionar les resolucions de les 

reclamacions de consum 

promovent la mediació entre 

les parts o bé mitjançant 

l’arbitratge

Persones usuàries del servei Nom i cognoms, DNI, adreça, 

telèfon, correu electrònic. 

Informació relativa a la petició 

de l'usuari/consumidor

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

15. ACCIÓ SOCIAL

15.1 Atenció a la Dona Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a les dones. Promocionar la 

igualtat d’oportunitats i 

prevenció de la violència 

contra la dona

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

15.2 Serveis socials bàsics Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar els serveis prestats 

als usuaris dels serveis socials 

de l'Ajuntament, en el marc de 

les competències atribuïdes als 

municipis

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS



15.3 Atenció a la Família Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a les famílies

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

15.4 Persones amb 

drogodependència i/o 

altres addiccions

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a persones amb 

drogodependència o altres 

addiccions

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

15.5 Atenció a la Infància i 

adolescència  

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a infants i adolescents

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



15.6 Atenció a la Joventut Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a joves

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

15.7 Atenció a la 

dependència

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a persones dependents

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

15.8 Atenció a la gent gran Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a la gent gran

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



15.9 Atenció a la 

discapacitat

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tràmit de la 

prestació d'assistència o 

tractament de tipus social per 

a persones amb discapacitat

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, imatge, telèfon, nº 

Seguretat Social o Mutualitat. 

Dades relatives a 

característiques personals: 

estat civil, família, naixement, 

lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat. Dades 

acadèmiques i professionals: 

formació, titulacions, 

experiència professional, 

pertinença a col·legis o 

associacions professionals. 

Dades de salut (categoria 

especial de dades)

Altres Administracions 

Públiques competents, Centres 

de Salut, Cossos i Forces de 

Seguretat, Fiscalia

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

15.10 Atenció als 

nouvinguts

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar l’acollida i integració 

dels nouvinguts de la ciutat

Usuaris del servei d’Atenció 

a la migració

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades relatives a les 

característiques personals: 

estat civil, sexe, nacionalitat, 

edat. Dades econòmiques. 

Dades d’ocupació

Altres administracions 

públiques competents en la 

matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

15.11 Atenció a LGTBI Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

Llei 11/2014 per a garantir els 

drets LGTBI i per eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia

Prestació de servei d’atenció a 

les persones LGTBI o persones 

sol·licitants d’informació

Persones que pateixin, hagin 

patit o estiguin en risc de 

patir discriminació o 

violència per orientació 

sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon, signatura, estat civil, 

data i lloc de naixement, edat. 

Dades de salut (categories 

especials de dades)

Altres administracions 

públiques competents en la 

matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



15.12 Atenció a altres 

col·lectius

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Prestació de serveis d’atenció i 

assistència a altres col·lectius 

no especificats 

Persones sol·licitants del 

servei

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon, signatura, estat civil, 

data i lloc de naixement, edat. 

Dades de salut (categories 

especials de dades)

Altres administracions 

públiques competents en la 

matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

16. EDUCACIÓ

16.1 Activitats educatives 

(escoles i llars d’infants)

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les diferents 

activitats i relacions educatives 

d'escoles i llars d'infants

Persones interessades en les 

activitats educatives

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de  

telèfon, signatura, estat civil, 

data i lloc de naixement, edat. 

Dades acadèmiques: nivell 

d’estudis, formació

Altres administracions 

públiques competents en la 

matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

17. MEDI AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT

17.1 Protecció del Medi 

ambient i sostenibilitat

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Desenvolupament d’activitats 

de protecció del medi ambient 

i sostenibilitat

Persones interessades en 

activitats o projectes 

ambientals

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de  

telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS
CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT DE TRACTAMENT
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES



17.2 Servei de Deixalleria 

La Suïssa

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestió de la Deixalleria Suïssa Persones usuàries Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

17.3 Horts socials i 

activitat agrícoles

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestió dels Horts socials de 

Premià de Dalt dependents de 

l'Ajuntament

Persones participants al 

projecte d’Horts socials

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon, imatge. Dades 

professionals: situació laboral

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

18. SALUT PÚBLICA

18.1 Prevenció salut 

pública i control sanitari

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar els serveis 

relacionats amb la vigilància de 

la salubritat pública, el control 

sanitari i d'inspecció dels locals 

i comerços oberts al públic

Usuaris dels servei de salut 

pública

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de  

telèfon. Dades de salut.

Administracions públiques 

competents en la matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

18.2 Consultoris mèdics Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar els serveis 

d’assistència sanitària al 

municipi

Persones usuàries del servei Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de  

telèfon. Dades de salut.

Administracions públiques 

competents en la matèria

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

19. TRANSPORT I MOBILITAT
CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT



19.1 Mobilitat i transport 

municipal

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tramitació 

administrativa d’aspectes 

relatius a la mobilitat del 

ciutadans

Persones interessades en la 

mobilitat dins el municipi

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de  

telèfon. Dades de salut.

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

20. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

20.1 Bústia ciutadana Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tramitar el 

suggeriments i queixes dels 

ciutadans

Persones que comuniquen 

suggeriments i/o queixes a 

l’Ajuntament

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades relatives al 

suggeriment i/o queixa

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

20.2Processos 

participatius

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la participació de la 

ciutadania en els diferents 

processos d'interès general

Ciutadans del municipi Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal o 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

20.3 Cooperació i 

solidaritat

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les accions de 

cooperació i solidaritat

Persones que participen en 

els projectes

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal o 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES



20.4 Quadern de debat 

familiar

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les accions de 

processos participatius del 

Quadern de debat familiar

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon, edat

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

20.5 Consell de Poble Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la participació 

ciutadana en temes de tot 

tipus que afecten al municipi

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

20.6 Consell Municipal de 

Cultura

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la participació de les 

entitats i ciutadans de Premià 

de Dalt en el món de la cultura

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

20.7 Consells de barri Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la participació 

ciutadana respecte al 

funcionament dels barris i del 

municipi

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



20.8 Consells Sectorials Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar la participació 

ciutadana respecte d’iniciatives 

d'interès per a la ciutat 

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

21. SEGURETAT CIUTADANA, 

CONVIVÈNCIA I POLICIA LOCAL

21.1 Gestió interna de la 

Guàrdia Urbana

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestió administrativa de la 

Guàrdia Urbana (control 

industrial, vehicles 

abandonats, gestió de grues, 

ocupació de la via pública, 

objectes perduts, expedients 

sancionadors, ...etc.) i gestió 

d’expedient administratius 

sancionadors; gestió de les 

incidències policials, així com la 

gestió interna del departament 

de la Guàrdia Urbana (control 

dels recursos humans adscrits 

a la Guàrdia Urbana i del 

material i emmagatzematge)

Persones afectades pels 

expedients administratius 

de la Guàrdia Urbana

Dades identificadores: Nº de 

registre personal, nom i 

cognoms, DNI, adreça postal o 

electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, 

número de telèfon. Dades 

d'ocupació: lloc de treball, 

càrrec. Dades de afiliació 

sindical i dades de salut 

(categories especials de dades)

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

21.2 Intervencions de la 

Guàrdia Urbana

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Realització d'actuacions de la 

Guàrdia Urbana en l’exercici de 

les seves competències

Persones implicades en una 

intervenció policial

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal o 

electrònica, imatge, número de 

telèfon, matricula de vehicles. 

Dades d'ocupació: lloc de 

treball, càrrec. Dades amb 

finalitats policials. Dades de 

titulars de béns immobles i 

mobles del municipi 

Jutjats, Tribunals de justícia, 

Fiscalia, altres Forces i Cossos 

de Seguretat, altres 

administracions públiques 

competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT



21.3 Enregistrament de 

trucades telefòniques i 

radiotelefòniques a la 

Guàrdia Urbana 

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Enregistrament de les trucades 

telefòniques externes i 

radiotelefòniques a la Policia 

Local per a la constància de 

denúncies, sol·licituds, 

informacions i actuacions, 

seguretat pública i defensa, 

actuacions de Forces i Cossos 

de Seguretat amb fins policials 

Persones implicades en 

trucades telefòniques 

externes i personal de la 

Policia Local

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon. Dades amb finalitat 

policial

Altres Cossos Policials, Fiscalia Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

21.4  Protecció civil Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar els plans de 

protecció civil municipal

Persones físiques que 

participen en el 

desenvolupament de les 

activitats de protecció civil

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

21.5 Seguretat ciutadana Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar i tramitació 

administrativa d’aspectes 

relatius a la seguretat 

ciutadana

Persones afectades o 

interessades en tràmits o 

expedients de seguretat 

ciutadana

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

21.6 Convivència i civisme Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Informar i gestionar sobre 

aspectes de convivència i 

incidències sobre civisme, així 

com atendre i tramitar les 

sol·licituds relacionades amb 

l'Ordenança municipal de 

convivència i civisme

Persones que sol·liciten 

informació sobre 

convivència i civisme. 

Persones afectades o 

interessades en tràmits o 

expedients d'incidències 

sobre civisme

Dades identificadores: Nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



21.7 Mobilitat i transport Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestió i tramitació 

administrativa d’aspectes 

relatius a la mobilitat dels 

ciutadans

Persones interessades en la 

mobilitat dins del municipi

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

21.8 Control d’accessos als 

equipaments municipals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Garantir la seguretat 

d'instal·lacions, dependències i 

persones, i registre i control de 

visites i accessos

Persones físiques que 

accedeixen a instal·lacions 

municipals

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de 

telèfon, imatge, veu

Policies Local, Fiscalia, altres 

Forces i Cossos de Seguretat

Termini màxim d’un mes Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

22. CEMENTIRI I SERVEIS 

FUNERARIS

22.1 Cementiri i serveis 

funeraris

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar els serveis funeraris 

públics municipals

Persones que sol·liciten a 

l'entitat de serveis funeraris 

sobre ninxos, inhumacions i 

exhumacions

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

23. REGISTRES I CENSOS

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES



23.1 Registre general del 

padró d’habitants

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Gestionar les inscripcions, 

modificacions o baixes del 

padró municipal d’habitants 

del municipi. Acreditar el 

domicili i residència habitual 

del veïns del municipi. 

Vinculació d’una persona al 

municipi com a part integrant 

de la seva població

Persones sol·licitants 

d’inscripció al padró 

municipal

Dades obligatòries: nom i 

cognoms, sexe, domicili 

habitual, nacionalitat, lloc i 

data de naixement, 

DNI/número targeta de 

residència/número 

d’identificació 

estranger/certificat o títol 

escolar o acadèmic. Dades no 

obligatòries: designació de les 

persones que puguin 

representar a cada inscrit 

davant l’Oficina Consular a 

efectes padronals, número de 

telèfon del domicili en el país 

de residència, domicili i 

número de telèfon del 

municipi de residència a 

Espanya 

Dades obligatòries: a altres 

administracions públiques per 

exercir les seves competències, 

per a assumptes en els que el 

domicili o la residència sigui 

una dada rellevant. A l’oficina 

del Cens Electoral. Als òrgans 

estadístics de les 

administracions públiques amb 

finalitats estadístiques. A 

l’Institut d’Estadística de 

Catalunya per a la formació del 

Registre de Població de 

Catalunya 

No es contempla la 

supressió de les dades del 

Padró de conformitat amb 

la legislació de 

procediment administratiu 

i la Llei 16/1985, de 25 de 

juny, del Patrimoni 

Històric Espanyol

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.2 Cens Electoral Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny, del Règim Electoral 

General

Elaborar i gestionar el cens 

electoral dels residents al 

terme municipal de 

l’Ajuntament

Persones residents al terme 

municipal

Altres administracions 

públiques competents

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.3 Registre municipal 

d’entrada i sortida de 

documents

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Llei 26/2010, de règim jurídic i 

de procediment de les 

administracions públiques de 

Catalunya. Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 

Donar constància dels 

ciutadans de les seves relacions 

documentals amb 

l’Ajuntament

Ciutadans que presentin 

escrits o documentació a 

l’Ajuntament, o que rebi 

documentació de 

l’Ajuntament

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



23.4 Registre municipal  

d’unions civils

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestionar les dates d’unions 

civils amb l'agenda de 

autoritats que celebren 

matrimonis per a la gestió del 

calendari de casaments

Persones sol·licitants de la 

celebració de la unió civil

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica

Registre Civil Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.5 Registre municipal 

d’entitats

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestionar el Registre d’entitats 

del municipi

Persones de contacte i 

representants de les 

diferents entitats

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon. Dades 

professionals: càrrec

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.6 Registre municipal de 

contractistes 

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestionar el Registre municipal 

de contractistes

Persones físiques o persones 

físiques representants de 

persones jurídiques 

contractistes

Dades identificadores: DNI, 

nom y cognoms, adreça postal 

i electrònica, telèfon. Dades 

econòmiques: dades bancàries 

i dades de 

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.7 Registre municipal 

d’encarregats del 

tractament de dades 

personals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestionar el Registre municipal 

de contractistes-encarregats 

del tractament de dades de 

caràcter personal per compte 

de l’Ajuntament

Persones físiques o persones 

físiques representants de 

persones jurídiques 

relacionades

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon. Dades 

econòmiques: dades bancàries, 

dades de béns i transaccions 

econòmiques 

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.8 Registre municipal de 

sol·licitants d’habitatge de 

protecció oficial (HPO)

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestionar el Registre municipal 

de sol·licitants d’habitatge de 

protecció oficial 

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, dreça postal i 

electrònica, telèfon. Dades 

econòmiques: dades bancàries, 

dades de béns i transaccions 

econòmiques

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades



23.9 Cens municipal 

d’animals de domèstics de 

companya

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestió i control dels codis 

identificatius d’animals 

domèstics del municipi

Propietaris d’animals 

domèstics

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, lloc i data  

naixement

Forces i Cossos de Seguretat Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.10 Inventari arxiu 

municipal

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament.

Gestió i descripció del fons 

documental de l’Arxiu 

municipal, així com les dades 

d’usuaris que exerceixen el 

dret d’accés i consulta dels 

documents de l’Arxiu 

municipal

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

23.11 Inventari municipal 

general (béns, drets i 

obligacions)

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Gestió i control dels béns, drets 

i obligacions de l’Ajuntament

Persones sol·licitants d’accés 

i consulta dels documents 

de l’arxiu municipal

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal 

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

21.12 Registre de 

resolucions i actes

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Llei 26/2010, de règim jurídic i 

de procediment de les 

administracions públiques de 

Catalunya. Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 

Gestionar les resolucions i 

actes administratius

Ciutadans que presentin 

escrits o documentació a 

l’Ajuntament, o que rebi 

documentació de 

l’Ajuntament

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon 

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

24. PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE DESTINATARIS PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES



24.1 Anàlisi i gestió de les 

dades personals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

decebre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets 

digitals  

Anàlisi i gestió de les dades 

personals (avaluacions de 

riscos, registres d’activitats del 

tractament, avaluacions 

d'impacte a la protecció de 

dades, etc.). 

Persones interessades Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades. Agencia Espanyola 

de Protecció de Dades

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

24.2 Gestió de l'exercici de 

drets de titulars de dades 

personals

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels 

drets digitals 

Registre, atenció i gestió de les 

sol·licituds de drets de 

protecció de dades, reconeguts 

a les persones interessades

Persones interessades que 

exerceixen els seus drets en 

matèria de protecció de 

dades personals

Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades. Agencia Espanyola 

de Protecció de Dades

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

24.3 Prevenció i gestió 

bretxes de seguretat

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels 

drets digitals 

Gestionar i comunicar les 

incidències i bretxes de 

seguretat en la protecció de 

dades de caràcter personal

Persones interessades  Dades identificadores: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal i 

electrònica, número de telèfon

Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades. Agencia Espanyola 

de protecció de Dades

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

25. INNOVACIÓ SOCIAL

25.1 Smart City Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Finalitats estratègiques per a la 

ciutat per a la promoció de la 

participació de la ciutadania  

en l’ús eficient o sostenible de 

les tecnologies de la informació

Ciutadans afectats pels 

projectes de ciutat 

intel·ligent o digital

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon, imatge

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT



25.2 Connexió xarxa 

telecomunicacions (WiFi 

lliure).

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament

Proporcionar connexió gratuïta 

internet als ciutadans del 

municipi

Persones que utilitzen els 

punts WiFi gratuïts dintre el 

terme municipal

Dades identificadores: adreça 

electrònica. Dades del 

dispositiu connectat: tipus de 

dispositiu, sistema operatiu 

utilitzat

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

26. VIDEOVIGILÀNCIA 

26.1 Gestió càmeres 

videovigilància al terme 

municipal

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679:

Article 6.1.c. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament 

Article 6.1.e. El tractament és 

necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en 

interès públic o en exercici de 

poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels 

drets digitals. Llei Orgànica 

4/1997, de 4 d’agost, per la 

qual es regula la utilització de 

videocàmeres per les Forces i 

Cossos de Seguretat en llocs 

públics

Garantir la seguretat de les 

persones, béns i instal·lacions 

de l’Ajuntament mitjançant 

circuit tancat de càmeres de 

vídeo. Garantir la seguretat 

d’escales i ascensors de 

l’Ajuntament. Garantir la 

seguretat del trànsit incloent 

l’accés a zones restringides al 

trànsit, i incoar expedients 

sancionadors

Qualsevol persona 

interessada enregistrada 

mitjançant càmeres de 

vídeo

Dades identificadores: Imatge, 

número de matrícula de 

vehicle, DNI, nom i cognoms, 

adreça postal i electrònica

Policia local, Mossos 

d’Esquadra, altres Cossos y 

Forces de Seguretat de l’estat, 

Fiscalia, Jutjats i Tribunals

Les imatges es 

conservaran un termini 

màxim d’un mes. Les 

imatges es podran 

conservar durant un 

termini superior si han de 

ser utilitzades en 

procediments 

administratius i/o judicials

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

27. RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL  

27.1 Responsabilitat 

patrimonial

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar i tramitar els 

expedients de responsabilitat 

patrimonial

Persones que insten un 

expedient de responsabilitat 

patrimonial, representants, 

interessats

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal 

o electrònica, telèfon. Dades 

de salut

Companya d’assegurança de 

l’Ajuntament, jutjat contenciós 

administratiu, i Comissió 

jurídica assessora 

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

28. PROCEDIMENTS 

SANCIONADORS

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

CATEGORIES DE DESTINATARIS
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT



28.1 Procediments 

sancionadors

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar i tramitació dels 

expedients sancionadors de 

competència de l’Ajuntament

Persones interessades i 

afectats en un expedient 

sancionador

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon. Dades 

d’infraccions administratives

Jutjats i Tribunals, Forces i 

Cossos de Seguretat

Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

CONJUNT DE DADES PERSONALS

29. AUTORITZACIONS 

ADMINISTRATIVES

29.1 Autoritzacions 

administratives

Reglament General de 

Protecció de Dades (UE) 

2016/679: Article 6.1.c. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable 

del tractament Article 6.1.e. El 

tractament és necessari per al 

compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o 

en exercici de poders públics 

conferits al responsable del 

tractament

Gestionar les llicències 

administratives de 

competència municipal 

(mercats municipals; 

urbanisme i obres;  ocupació 

via pública; espectacles públics 

o activitats recreatives 

extraordinàries, etc.) 

Persones interessades que 

sol·liciten una llicència 

administrativa de 

competència municipal

Dades identificadores: DNI, 

nom i cognoms, adreça postal i 

electrònica, telèfon. Dades 

econòmiques: dades bancàries

No es preveuen Es conservaran durant el 

temps necessari per 

complir amb la finalitat, 

per la qual es van recavar i 

en compliment de les 

obligacions establertes al 

Reglament General de 

Protecció de dades (UE)

Les mesures de seguretat 

implantades corresponen a les 

aplicades d'acord el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, 

pel qual es regula l'Esquema 

Nacional de Seguretat (ENS) en 

l'àmbit de l'Administració 

Electrònica i que es troben en 

els documents que conformen 

la Política de Seguretat de la 

Informació de l'Ajuntament

No estan previstes 

transferències internacionals 

de dades

DENOMINACIÓ DE L'ACTIVITAT 

DE TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE 

LES DADES
FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS 

OBJECTE DE TRACTAMENT
CATEGORIES DE DESTINATARIS

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE 

DADES

MESURES TÈCNIQUES  I 

ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

DE DADES


