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Registre d´Activitats Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

1- Definició 

ARTICLE 30. Registre d´Activitats de Tractament 

1. Cada Responsable i, en el seu cas, el seu representant haurà de tenir constància de les 

activitats de tractament que es duen a terme sota la seva responsabilitat. Aquesta inscripció 

contindrà tota la informació que s'indica a continuació: 

a. Nom i dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponsable, del 

representant del responsable, i del delegat de protecció de dades. 

b. Les finalitats del tractament. 

c.   Una descripció de les categories dels grups d'interès i els categories de dades 

personals. 

d. de les categories de destinataris a qui es comunicaran o van comunicar les dades 

personals incloses als destinataris de tercers països o organitzacions internacionals. 

e. si és el cas les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional inclosa la identificació d'aquest tercer país o organització internacional, i en 

el cas de les transferències indicades en l'article 49 aparell 1 paràgraf segon la 

documentació de garanties adequades. 

f.   quan sigui possible els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories 

de dades. 

g. quan sigui possible una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 

seguretat a què es refereix l'article 32 apartat 1. 

1. Cada encarregat i, si escau el representant de l'encarregat portés un registre de totes les 

categories d'activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable que contingui: 

 

  a. el nom i les dades de l'encarregat o encarregat i de cada responsable per compte del 

qual  actuï l'encarregat, i si és el cas, del representant del responsable o de l'encarregat i 

del delegat de protecció de dades. 

b. les categories de tractament efectuats per compte de cada responsable. 

c. si és el cas les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional inclosa la identificació d'aquest tercer país o organització internacional, i en 

el cas de les transferències indicades en l'article 49 aparell 1 paràgraf segon la 

documentació de garanties adequades. 

d. quan sigui possible una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 

seguretat a què es refereix l'article 30 apartat 1 de. 

1. Els registres a què es refereixen els apartats 1 i 2 constaran per escrit inclusivament en 

format electrònic. 



 

2. El responsable o l'encarregat de tractament i, si escau, el representant del responsable o 

de l'encarregat posaran el registre a disposició de l'autoritat de control que ho sol·liciti. 

 

3. Les obligacions indicades en els apartats 1 i 2 no s'aplicaran a cap empresa ni 

organització que ocupi menys de 250 persones, llevat que el tractament que realitzi pugui 

comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional o inclogui 

categories especials de dades personals indicades a l'article 9, apartat 1, o dades personals 

relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10. 

 

2- Identificació dels Responsables 

 

Responsable de Tractament 

Ajuntament de Sant Adrià de Besós    P0819300E 
Plaça de la Vila, 12    Sant Adrià de Besós     Barcelona 
oac@sant-adria.net       933812004 
 
 
Encarregat de Tractament – Delegat Protecció de Dades 
 
Francisco Burgos Rubiales   72530146Z 
Bogatell, 23   1º 2º   08930  Barcelona 
630835824     fburgos@audiconsecurity.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Propòsits de tractament – Arxius 

- ALCALDIA 

- GESTIÓ POLICIAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió dels recursos en matèria policial per par de l´Ajuntament 
 

c) Col·lectius 
  

Policia municipal 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs i llicencies. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Policia municipal 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació laboral o municipal. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
POLICIAL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



- AGENDA MUNICIPAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de l´Agenda municipal 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques que exerceixen com a usuaris, funcionaris i resta del personal de l´Ajuntament. 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs i agendes. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la utilització de l´Agenda municipal.  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer AGENDA 
MUNICIPAL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 

 



 

 

- PADRÒ MUNICIPAL HABITANTS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades del padró municipal utilitzat per l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques empadronades en l´Ajuntament. 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i familiars. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques empadronades en l´Ajuntament. 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació municipal amb l´Ajuntament. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer PADRÓ 
MUNICIPAL HABITANTS les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 

  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA 

- CONCESSIÓ DE LA BONIFICACIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC (TARGETA ROSA TMB) 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet   
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones amb la concessió de la bonificació al transport públic 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques bonificades 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques bonificades 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació amb l´Ajuntament o termini la 
concessió de la bonificació. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
CONCESSIÓ BONIFICACIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC, les mesures de seguretat a adoptar són de 
nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

- GESTIÓ DE CERTIFICATS DIGITALS idCAT 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió dels certificats digitals idCAT atorgats per l’Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones demandants del certificat digital idCAT 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i  certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones demandants del certificat digital idCAT 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació amb l´Ajuntament o caduqui 
certificat 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
CERTIFICATS DIGITALS idCAT, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- REGISTRE D´ENTRADA I SORTIDA DOCUMENTS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones utilitzades en el Registre d´Entrada i Sortida de documents. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques enregistrades al registre d´entrada i sortida de documents. 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs i dades empreses. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre sigui d´utilitat en el registre d´entrada i sortida de 
documents. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE D´ENTRADA I SORTIDA DOCUMENTS, les mesures de seguretat a adoptar són de 
nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós. 

 

 

 



 

- OFICINA MUNICIPAL D´INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 

- OMIC 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades per el servei d´informació al consumidor 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques demandants del servei d´informació 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs, compte corrent, 

informació social i laboral. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques demandants del servei 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació municipal amb la persona 
demandant d´informació. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer OMIC, les 
mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

- SERVEI DE MEDIACIÓ 

- SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades pel servei de mediació de l’Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques demandants del servei 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs i compte corrent. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques demandants del servei 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació del servei de mediació amb la 
persona demandant del servei 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer SERVEI 
MUNICIPAL DE MEDIACIÓ, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

- ESTADÍSTICA I PADRÓ 

- COL.LABORADORS EN ELS PROCESSOS ELECTORALS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de col·laboradors utilitzades en els processos electorals. 
 

c) Col·lectius 
  

Col·laboradors 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Col·laboradors 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el procés electoral. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
COL.LABORADORS EN ELS PROCESSOS ELECTORALS, les mesures de seguretat a adoptar 
són de nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

- TRESORERIA 

- GESTIÓ DE TERCERS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de tercers utilitzades en la Tresoreria de l’Ajuntament 
 

c) Col·lectius 
  

Tercers 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs, comptes bancaries 

i llicencies. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Tercers amb relació amb l´Ajuntament 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran mentre duri la gestió de tercers a la Tresoreria de l´Ajuntament. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
DE TERCERS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

- GESTIÓ TRIBUTARIA 

- GESTIÓ FISCAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades fiscals utilitzades per l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs i dades fiscals. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la gestió tributaria de l ´Ajuntament.  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
FISCAL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

- INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT 

- COMPTABILITAT 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades comptables utilitzades per l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i comptes bancaries. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació comptable amb l´Ajuntament. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
COMPTABILITAT les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 

  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



- TERRITORI 

- REGISTRE DE LLICENCIES DE MERCAT D´ENCANTS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet   
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats amb llicència al mercat d´encants 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques amb llicència del mercat d´encants 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, llicència i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques amb llicència 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor la llicència d´encants   
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE LLIÇENCIES DE MERCAT D´ENCANTS, les mesures de seguretat a adoptar són 
de nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



- REGISTRE DE LLICENCIES D´ACTIVITATS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats amb llicència d´activitat 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques o entitats amb llicència d´activitats 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques amb llicència d´activitat 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor la llicència d´activitats   
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE LLIÇENCIES D´ACTIVITATS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell 
mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 



- REGISTRE DE LES TERRASSES DE BARS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats amb registre de terrasses de bars 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades al registre de terrasses de bars 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre de terrasses de bars 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre de terrasses de bars  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE TERRASSES DE BARS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 

 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós. 

 

 

 

 

 



- REGISTRE DE LLICÈNCIES DE MERCAT D´ABASTAMENTS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats amb registre de llicència del mercat d´abastaments 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades al registre del mercat d´abastaments 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre del mercat d´abastaments 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre de llicències del mercat 
d´abastaments  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE LLICÈNCIES DEL MERCAT D´ABASTAMENTS les mesures de seguretat a adoptar 
són de nivell mitjà. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 



 

- REGISTRE DELS PROCEDIMENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats en el registre de procediments de disciplina urbanística 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades al registre dels procediments de disciplina urbanística 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre dels procediments de disciplina urbanística 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre dels procediments de 
disciplina urbanística  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DELS PROCEDIMENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA les mesures de seguretat a 
adoptar són de nivell mitjà. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- REGISTRE DELS PROCEDIMENTS SANCIONADORS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats en el registre dels procediments sancionadors 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades al registre dels procediments sancionadors 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre dels procediments sancionadors 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre dels procediments 
sancionadors de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DELS PROCEDIMENTS SANCIONADORS les mesures de seguretat a adoptar són de 
nivell mitjà. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- REGISTRE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats en el registre de les llicències urbanístiques 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades al registre de les llicències urbanístiques 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre de les llicències urbanístiques 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre de les llicències 
urbanístiques de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES les mesures de seguretat a adoptar són de 
nivell mitjà. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- REGISTRE DE LES LLICÈNCIES D´OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones o entitats en el registre de llicències d´ocupació de la via pública 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades al registre de llicències d´ocupació de la via pública 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre llicències d´ocupació de la via pública 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre de llicències 
d´ocupació de la via pública de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE LES LLICÈNCIES D´OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA les mesures de seguretat a 
adoptar són de nivell mitjà. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 

- CENS D´ANIMALS DOMÈSTICS: GOSSOS, GATS I FURES 
 
a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones físiques en el cens d´animals domèstics: gossos, gats i fures 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades en el cens d´animals domèstics: gossos, gats i fures 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades en el cens d´animals domèstics: gossos, gats i fures 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor cens d´animals domèstics: 
gossos, gats i fures de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer CENS 
D´ANIMALS DOMÈSTICS: GOSSOS, GATS I FURES les mesures de seguretat a adoptar són de 
nivell baix. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 
 
 
 



 
 
- REGISTRE D´INSPECCIONS SANITÀRIES EN ESTABLIMENTS ALIMENTARIS I DE 
RESTAURACIÓ 
 
a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones físiques o entitats enregistrades al registre d’inspeccions 
sanitàries en establiments alimentaris i de restauració  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques relacionades al registre d’inspeccions sanitàries en establiments alimentaris i de 
restauració 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, titulació i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre d’inspeccions sanitàries en establiments alimentaris i de 
restauració 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre d’inspeccions 
sanitàries en establiments alimentaris i de restauració de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE D´INSPECCIONS SANITÀRIES EN ESTABLIMENTS ALIMENTARIS I DE 
RESTAURACIÓ les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 
 
 



 
 
- REGISTRE DE LLICÈNCIES PER A LA CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 
 
a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones físiques enregistrades al registre de llicencies per a la conducció 
de gossos potencialment perillosos.  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques enregistrades al registre de llicencies per a la conducció de gossos potencialment 
perillosos. 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre de llicencies per a la conducció de gossos potencialment 
perillosos. 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor la llicencia per a la conducció de 
gossos potencialment perillosos de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE LLICÈNCIES PER A LA CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 
 
 



 
 
- REGISTRE DE TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS 
 
a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones físiques o entitats enregistrades al registre de torres de 
refrigeració i condensadors evaporatius.  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques enregistrades al registre de torres de refrigeració i condensadors evaporatius. 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques relacionades al registre de torres de refrigeració i condensadors evaporatius 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui en vigor el registre de torres de 
refrigeració i condensadors evaporatius de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS les mesures 
de seguretat a adoptar són de nivell baix. 

 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- PROMOCIÓ ECONÓMICA – SECCIÓ INTERMEDIACIÓ LABORAL 

- XALOC - XARXA LOCAL D´OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en la Xarxa local d´ocupació de la diputació de Barcelona  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques enregistrades a la Xarxa local 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs, cursos realitzats i 

gestió de currículums.. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques enregistrades a la Xarxa local 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el registre a la Xarxa local 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer XALOC - 
XARXA LOCAL D´OCUPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, les mesures de seguretat a 
adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

- PROMOCIÓ ECONÓMICA – SECCIÓ DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

- PROMOCIÓ ECONÒMICA – SUPORT  EMPRESARIAL I EMPRENEDURIA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades a Promoció Econòmica – Suport Empresarial i Emprenedoria 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs, nom entitat i 

comptes bancaries. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el servei de Promoció Econòmica.  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
PROMOCIÓ ECONÒMICA – SUPORT  EMPRESARIAL I EMPRENEDURIA, les mesures de 
seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 



 

- SECRETARIA 

- REGISTRE DE DECLARACIÓ DE BÉNS I INTERESSOS DELS REGIDORS MUNICIPALS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de Regidors municipals de l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Regidors municipals 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i dades econòmiques. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Regidors municipals 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació municipal amb l´Ajuntament. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE DECLARACIÓ DE BÉNS I INTERESSOS DELS REGIDORS MUNICIPALS les 
mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 

  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

-  REGISTRE DE MATRIMONIS CIVILS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet   
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones censades al registre de matrimonis civils 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques censades al registre 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i documents acreditatius situació civil. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques censades al registre 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el registre de matrimonis civils 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE MATRIMONIS CIVILS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

- REGISTRE DE CONVENIS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades al registre de convenis per l’Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques o entitats  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i  certificats. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques o entitats  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri al registre de convenis de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
REGISTRE DE CONVENIS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- SERVEIS GENERALS 

- INVENTARI DELS BÉNS MUNICIPALS I CARPETES INDIVIDUALITZADES DE LES 

FITXES DELS BENS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades del inventari dels bens municipals i carpetes individualitzades de les fitxes dels 
bens. 
 

c) Col·lectius 
  

 
  

d) Categories de Dades 
  

Bens i fitxes dels bens municipals 

  

e) Categoria de destinataris 
  

 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estigui vigent el inventari i les fitxes dels bens 
municipals 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
INVENTARI DELS BÉNS MUNICIPALS I CARPETES INDIVIDUALITZADES DE LES FITXES DELS 
BENS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós. 



 

 

- EXPEDIENTS DE CONCESSIONS I CESSIONS D´US SIMILARS, DE CAIRE 

PATRIMONIAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades als expedients de concessions d´us similars, de caire patrimonial 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques o entitats amb concessió i cessions d´us similar de caire patrimonial 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes i segurs. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques o entitats amb concessió i cessions d´us similar de caire patrimonial 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació de l´expedient. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
EXPEDIENTS DE CONCESSIONS I CESSIONS D´US SIMILARS, DE CAIRE PATRIMONIAL, les 
mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

 

- EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D´OBRES, SERVEIS, SUBMINISTRAMENTS I 

ALTRES CONTRACTACIONS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  
Gestió de les dades utilitzades als expedients de contractació d´obres, serveis, subministraments i 
altres contractacions 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques demandants del expedient 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs i compte corrent. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques demandants del servei 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el expedient de contractació d´obres, serveis, 
subministraments i altres contractacions. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D´OBRES, SERVEIS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 
CONTRACTACIONS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

 

- EXPEDIENTS DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 

L´ADMINISTRACIÓ 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades als expedients de reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l´Administració 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques o entitats amb expedients de reclamació. 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, bens patrimonials i comptes bancaries. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques o entitats amb expedients de reclamació. 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el procés de l´expedient. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
EXPEDIENTS DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
L´ADMINISTRACIÓ, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

 

- REGISTRE D´ACTES DE COMUNITATS DE PROPIETARIS D´INMOBLES EN ELS QUALS 

L´AJUNTAMENT TÈ ALGUNA PROPIETAT 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades al registre d´actes de comunitats de propietaris d’immobles en els 
quals l´ajuntament te alguna propietat. 
 

c) Col·lectius 
  

Comunitats de propietaris 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs, comptes bancaries, 

llicencies i bens immobles. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Comunitats de propietaris 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran mentre duri el registre d´actes de comunitats de propietaris 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE D´ACTES DE COMUNITATS DE PROPIETARIS D´INMOBLES EN ELS QUALS 
L´AJUNTAMENT TÈ ALGUNA PROPIETAT, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 



 

 

- CONTRACTACIÓ 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en la contractació per part de l´Ajuntament 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques o entitats que puguin ser contractades 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes, segurs i dades laborals-

fiscals. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques que puguin ser contractades o entitats. 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la contractació realitzada per part de 
l´Ajuntament.  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
CONTRACTACIÓ, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

-  PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

- REGISTRE DE PARELLES ESTABLES DE FET 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet   
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades del registre de parelles estables de fet. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques censades al registre 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i documents acreditatius situació civil. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques censades al registre 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el registre de parelles estables de fet 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE PARELLES ESTABLES DE FET les mesures de seguretat a adoptar són de nivell 
mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

- REGISTRE D´ENTITATS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades al registre d´entitats per l’Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques o entitats  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i  estatuts. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques o entitats  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el registre d´entitats de l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE D´ENTITATS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- MEMBRES DEL CONSELL DEL BARRI DEL BESÓS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de membres del Consell del Barri del Besós 
 

c) Col·lectius 
  

Membres Consell Barri del Besós 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i títols. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Membres Consell Barri del Besós 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre el membre continuï pertanyent al Consell.  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer MEMBRES 
DEL CONSELL DEL BARRI DEL BESÓS, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós. 

 

 

 



 

 

- ESPORTS 

- QUADRE D´USUARIS DE NATACIÓ TERAPÈUTICA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades al quadre d´usuaris de natació terapèutica 
 

c) Col·lectius 
  

Usuaris del quadre de natació terapèutica 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i dades terapèutiques. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris del quadre de natació terapèutica 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre pertanyin al quadre de natació terapèutica. 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer QUADRE 
D´USUARIS DE NATACIÓ TERAPÈUTICA, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

- USUARIS DEL PROGRAMA DE GENT GRAN 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades d´usuaris del programa de gent gran 
 

c) Col·lectius 
  

Usuaris del programa de gent gran 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, contractes i segurs. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris del programa de gent gran 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el programa de gent gran 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer USUARIS 
DEL PROGRAMA DE GENT GRAN, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

 

- EDUACIÓ 

- OFICINA MUNICIPAL D´ESCOLARITZACIÓ 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades d´usuaris utilitzades a la oficina municipal d´escolarització 
 

c) Col·lectius 
  

Usuaris oficina municipal d´escolarització 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i dades pares, tutors i representants 

legals. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris oficina municipal d´escolarització 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el procés de escolarització 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer OFICINA 
MUNICIPAL D´ESCOLARITZACIÓ, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

 

- ESCOLA MUNICIPAL DE FAMÍLIES 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de famílies utilitzades a l´escola municipal per part de l´Ajuntament 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques integrants de famílies 

  

d) Categories de Dades  
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i dades personals 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques integrants de famílies 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran mentre duri el registre d´escola municipal de famílies 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer ESCOLA 
MUNICIPAL DE FAMÍLIES, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

- ABSENTISME ESCOLAR 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades per el control de l´absentisme escolar per part de l´Ajuntament 
 

c) Col·lectius 
  

Menors amb signes d´absentisme escolar 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i dades familiars 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Menors amb signes d´absentisme escolar 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el control de l´absentisme del menor per part 
de l´Ajuntament.  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
ABSENTISME ESCOLAR, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

 

-  ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT EN LA TRANSICIÓ AL TREBALL 

a) Base Jurídica 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet   
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en l´orientació i acompanyament en la transició al treball per part de 
l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques demandants d´aquesta orientació i acompanyament 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i documents acreditatius situació 

laboral. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques demandants d´aquesta orientació i acompanyament 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el registre de parelles estables de fet 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT EN LA TRANSICIÓ AL TREBALL les mesures de seguretat a 
adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 



 

 

- ESCOLA BRESSOL J.M. CÉSPEDES 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades d´usuaris de l´Escola Bressol J.M. Céspedes per l’Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques que utilitzen aquest servei  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i  dades familiars 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques que utilitzen aquest servei 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la utilització d´aquest servei municipal 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer ESCOLA 
BRESSOL J.M. CÉSPEDES, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

- CULTURA I JOVENTUT 

- USUARIS DE LA SALA D´INFORMÀTICA DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ CULTURAL I 

JUVENIL POLIDOR 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades d´usuaris que utilitzen la sala d´informàtica del centre Polidor. 
 

c) Col·lectius 
  

Usuaris sala informàtica Centre Polidor 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris sala informàtica Centre Polidor 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre s´utilitzi la sala d´informàtica del Centre Polidor  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer USUARIS 
DE LA SALA D´INFORMÀTICA DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ CULTURAL I JUVENIL POLIDOR, 
les mesures de seguretat a adoptar són de nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós. 



 

 

- USUARIS TALLERS I ACTIVITATS CULTURALS OBERTES 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades d´usuaris dels tallers i activitats culturals obertes 
 

c) Col·lectius 
  

Usuaris de tallers i activitats culturals obertes 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris de tallers i activitats culturals obertes 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre els usuaris facin tallers i activitats culturals 
obertes 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer USUARIS 
TALLERS I ACTIVITATS CULTURALS OBERTES, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell 
mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

- MATRICULA I EXPEDIENT ESCOLAR 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en matricules i expedients escolars per part de l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones destinatàries de matriculació i expedient escolar 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i expedients. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris menors amb temps de matriculació i expedients escolars 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la matriculació i es facin els expedients 
escolars 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
MATRICULA I EXPEDIENT ESCOLAR, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



 

 

 

- RECURSOS HUMANS 

- REGISTRE DE PERSONAL DELS EMPLEATS MUNICIPALS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades del personal de l´Ajuntament 
 

c) Col·lectius 
  

Personal de l´Ajuntament 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, titulació acadèmica i  laboral. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Personal de l´Ajuntament 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació laboral amb l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
REGISTRE DE PERSONAL DELS EMPLEATS MUNICIPALS, les mesures de seguretat a adoptar 
són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 



 

 

 

- GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS AUTOMATITZADA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de recursos humans realitzades de manera automatitzada 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques  

  

d) Categories de Dades  
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, titulació laboral i acadèmica. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran mentre duri la gestió dels recursos humans 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
DELS RECURSOS HUMANS AUTOMATITZADA, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell 
alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



 

- GESTIÓ D´EXPEDIENTS DERIVATS DE PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL I 

BORSA DE TREBALL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades per part de l´Ajuntament en la gestió d´expedients derivats de 
procediments de selecció de personal i borsa de treball 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques seleccionades en procediments de selecció de personal i borsa de treball 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, titulacions acadèmiques i laboral. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques en procés de selecció de personal o borsa de treball 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el procés de selecció o borsa de treball  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
D´EXPEDIENTS DERIVATS DE PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL I BORSA DE 
TREBALL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



-  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

a) Base Jurídica 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet   
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques integrants de la plantilla municipal 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i dades medico-sanitàries 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació laboral amb l´Ajuntament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT les mesures de seguretat a 
adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



- GESTIÓ PLANS D´OCUPACIÓ 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en els plans d’ocupació de l ´Ajuntament 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques que utilitzen aquest servei  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i  dades laborals 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques que utilitzen aquest servei 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la utilització d´aquest servei municipal 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
PLANS D´OCUPACIÓ, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 



- GESTIÓ D´EXPEDIENTS CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB ESTUDIANTS 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades dels expedients d´estudiants de pràctiques 
 

c) Col·lectius 
  

Estudiants en pràctiques  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i expedients escolars i universitaris 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el conveni de pràctiques  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
D´EXPEDIENTS CONVENIS DE PRÀCTIQUES AMB ESTUDIANTS, les mesures de seguretat a 
adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós. 

 

 

 

 



- SERVEIS SOCIALS 

-TARGETES DE PERMISSIBILITAT D´APARCAMENT PER A PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades de persones amb discapacitat sol·licitants de targetes de permissibilitat 
d´aparcament 
 

c) Col·lectius 
  

Usuaris amb discapacitat 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i  dades sanitaris-mèdiques. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris amb discapacitat 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre els usuaris facin servir la targeta de permissibilitat 
d´aparcament 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
TARGETES DE PERMISSIBILITAT D´APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, 
les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 



- ÁMBIT INFÀNCIA I FAMÍLIES 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en el àmbit d´infància i família per part de l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques majors i menors d´edat 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, expedients escolars i familiars. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques majors i menors d´edat 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estiguin dintre del àmbit d’infància i família 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer ÁMBIT 
INFÀNCIA I FAMÍLIES, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 

 



- ÁMBIT PROMOCIÓ SOCIAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en l’àmbit de promoció social  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques demandants d´aquest servei municipal 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu, titulació acadèmica i  laboral. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques demandants d´aquest servei municipal 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre estiguin dintre de l’àmbit de promoció social  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer ÁMBIT 
PROMOCIÓ SOCIAL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 

 



- ÁMBIT PROMOCIÓ DE L´AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en l’àmbit de la promoció de l’autonomia i atenció a la dependència  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques demandants d´aquest servei. 

  

d) Categories de Dades  
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i dades sanitàries i mèdiques 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran mentre duri l´àmbit de promoció de l´autonomia i atenció a la dependència 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer ÁMBIT 
PROMOCIÓ DE L´AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA, les mesures de seguretat a 
adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 



- SERVEIS SOCIALS D´ATENCIÓ ESPECIFICA 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades als serveis socials d´atenció específica per part de l´Ajuntament. 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques que utilitzen aquest servei municipal 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques que utilitzen aquest servei municipal 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri el procés d´atenció específica.  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer SERVEIS 
SOCIALS D´ATENCIÓ ESPECIFICA, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 



- CENTRE D´INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A LES DONES – POLÍTIQUES D´IGUALTAT 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades al centre d´informació i orientació a les dones – Polítiques d´igualtat 
 

c) Col·lectius 
  

Dones demandants d´aquest servei 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Dones demandants d´aquest servei 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre s´utilitzi aquest servei municipal 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer CENTRE 
D´INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ A LES DONES – POLÍTIQUES D´IGUALTAT, les mesures de 
seguretat a adoptar són de nivell alt. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 



- XISSAP 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon i correu. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer XISSAP, 
les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 

 



- ARXIU MUNICIPAL 

- GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU MUNICIPAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades per gestió documental i al arxiu municipal  
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques  

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i documentació personal. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques  
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari per a la gestió i arxiu municipal 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer GESTIÓ 
DOCUMENTAL I ARXIU MUNICIPAL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell mitjà. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 

 



 

- DONACIONS A L´ARXIU MUNICIPAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades utilitzades en la donació de documents a l´arxiu municipal 
 

c) Col·lectius 
  

Persones físiques que realitzen donacions a l´arxiu municipal 

  

d) Categories de Dades  
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i documentació. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Persones físiques que realitzen donacions a l´arxiu municipal 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran mentre duri la relació amb l´arxiu municipal 
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer 
DONACIONS A L´ARXIU MUNICIPAL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 

 

 



 

- USUARIS INTERNS I EXTERNS DE L´ARXIU MUNICIPAL 

a) Base Jurídica 
 

- RGPD – Reglament  2016/679 de protecció de les persones físiques i dades personals 
- LOPD-GDD – Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades i garantia de drets digitals 
- LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en Internet 

 
 
b) Propòsits de tractaments 
  

Gestió de les dades d´usuaris interns i externs que fan donacions a l´arxiu municipal 
 

c) Col·lectius 
  

Usuaris interns i externs que fan donacions a l´arxiu municipal 

  

d) Categories de Dades 
  

Nom, cognoms, DNI/NIF, direcció, signatura, telèfon, correu i documentació. 

  

e) Categoria de destinataris 
  

Usuaris interns i externs que fan donacions a l´arxiu municipal 
 

f) Transferència Internacional de dades 
  

No existeixen 
 

g) Terme de Supressió 
  

Es conservaran durant el temps necessari mentre duri la relació amb l´arxiu municipal  
 

h) Mesures de seguretat 
  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen a les descrites en els documents que 
conformen la Política de Protecció de Dades i seguretat de l'entitat. En aquest cas, fitxer USUARIS 
INTERNS I EXTERNS DE L´ARXIU MUNICIPAL, les mesures de seguretat a adoptar són de nivell 
baix. 
 

i) Entitat responsable 
  

Ajuntament de Sant Adrià de Besós 

 



Descripció detallada de l´estructura dels tractaments de dades.  

 

Entitat Responsable de Tractament 

                Ajuntament de Sant Adrià de Besós  

                P0819300E 

                Plaça de la Vila, 12 

                08930  Sant Adrià de Besós 

                Barcelona 

 

 

 

Tractament número 1     

Nom del Tractament Gestió policial 

Finalitat del Tractament Gestió dels recursos en matèria policial per part de l´ajuntament 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Policia municipal 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri relació laboral 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tractament número 2   

Nom del Tractament Agenda municipal 

Finalitat del Tractament Gestió de l´agenda municipal 

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques usuaris, funcionaris i resta personal Ajuntament 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la utilització de l´Agenda municipal 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 3    

Nom del Tractament Padró municipal habitants 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades del padró municipal utilitzat per l´Ajuntament. 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques empadronades en l´Ajuntament. 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri relació laboral 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 4   

Nom del Tractament Concessió de la bonificació al transport púiblic 

Finalitat del Tractament Gestió dels recursos en matèria policial per part de l´ajuntament 

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques bonificades 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació amb l´Ajuntament o concessió de bonificació. 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 5     

Nom del Tractament Gestió de certificats digitals idCAT 

Finalitat del Tractament Gestió dels certificats digitals idCAT atorgats per l’Ajuntament. 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones demandants del certificat digital idCAT 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri relació amb l´Ajuntament o caduqui certificat 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 6    

Nom del Tractament Registre d’entrada i sortida documents 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de persones del Registre d´Entrada i Sortida 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques enregistrades al registre d´entrada i sortida  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre sigui d´utilitat el registre d´entrada i sortida de documents. 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 7     

Nom del Tractament OMIC 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades per el servei d´informació al consumidor 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques demandants del servei d´informació 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió mentre duri la relació municipal amb la persona demandant 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 8    

Nom del Tractament Servei municipal de mediació 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades pel servei de mediació ajuntament 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques demandants del servei 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació del servei de mediació amb la persona  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 9 

Nom del Tractament Col·laboradors en els processos electorals 

Finalitat del Tractament Gestió dades col·laboradors utilitzades en els processos electorals. 

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Col·laboradors 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el procés electoral 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 10 

Nom del Tractament Gestió tercers 

Finalitat del Tractament Gestió dades de tercers utilitzades en la Tresoreria de l’Ajuntament 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Tercers 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la gestió de tercers a la Tresoreria de l´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 11     

Nom del Tractament Gestió fiscal 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades fiscals utilitzades per l´Ajuntament. 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la gestió tributaria de l ´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 12 

Nom del Tractament Comptabilitat 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades comptables utilitzades per l´Ajuntament. 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació comptable amb l´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 13     

Nom del Tractament Registre de llicencies de mercat d´encants 

Finalitat del Tractament Gestió dades persones o entitats amb llicència al mercat d´encants 

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques amb llicència del mercat d´encants 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor la llicència d´encants  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 14     

Nom del Tractament Registre de llicencies d´activitats 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de persones o entitats amb llicència d´activitat 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques o entitats amb llicència d´activitats 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor la llicència d´activitats   

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 15    

Nom del Tractament Registre de les terrasses de bars 

Finalitat del Tractament Gestió dades persones o entitats amb registre de terrasses de bars 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques relacionades al registre de terrasses de bars 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre de terrasses de bars  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 16 

Nom del Tractament Registre de llicències de mercat d´Abastaments 

Finalitat del Tractament Gestió dades de persones o entitats amb registre de llicència  

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones relacionades al registre del mercat d´abastaments 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre de llicències del mercat  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 17    

Nom del Tractament Registre dels procediments de disciplina urbanística 

Finalitat del Tractament Gestió dades de persones o entitats en el registre de procediments  

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques relacionades al registre dels procediments  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre dels procediments 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 18 

Nom del Tractament Registre dels procediments sancionadors 

Finalitat del Tractament Gestió dades de persones o entitats en el registre de sancions 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones relacionades al registre dels procediments sancionadors 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre dels procediments sancionadors 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 19  

Nom del Tractament Registre de les llicencies urbanístiques 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades del registre de llicències urbanístiques 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones relacionades al registre de les llicències urbanístiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre de les llicències urbanístiques  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 20     

Nom del Tractament Registre de les llicencies d´ocupació de la via pública 

Finalitat del Tractament Gestió de dades del registre de llicències d´ocupació via pública 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones relacionades al registre de llicències d´ocupació via  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre de llicències d´ocupació de la via  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 21    

Nom del Tractament Cens d´animals domèstics: gossos, gats i fures 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de persones físiques en el cens d´animals  

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones relacionades en el cens d´animals domèstics 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor cens d´animals domèstics 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 22     

Nom del Tractament Registre d’inspeccions sanitàries en establiments alimentaris 

Finalitat del Tractament Gestió dades enregistrades al registre d’inspeccions sanitàries 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones relacionades al registre d’inspeccions sanitàries  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre d’inspeccions sanitàries 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 23     

Nom del Tractament Registre de llicències per a la conducció de gossos perillosos 

Finalitat del Tractament Gestió dades de persones enregistrades al registre de llicencies  

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones enregistrades al registre de llicencies  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor la llicencia 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 24     

Nom del Tractament Registre de torres de refrigeració i condensadors evaporatius 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de persones físiques o entitats enregistrades  

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques enregistrades al registre de torres de refrigeració  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui en vigor el registre de torres de  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 25     

Nom del Tractament Xaloc- Xarxa local d’ocupació de la Diputació de Barcelona 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades en la Xarxa local d´ocupació  

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques enregistrades a la Xarxa local 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el registre a la Xarxa local 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 26     

Nom del Tractament Promoció econòmica – Suport empresarial i empreneduria 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades a Promoció  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el servei de Promoció Econòmica 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 27    

Nom del Tractament Registre declaració de béns i interessos dels regidors municipals 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de Regidors municipals de l´Ajuntament. 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Regidors municipals 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació municipal amb l´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 28     

Nom del Tractament Registre de matrimonis civils 

Finalitat del Tractament Gestió dades de persones censades al registre de matrimonis civils 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques censades al registre 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el registre de matrimonis civils 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 29    

Nom del Tractament Registre de convenis 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades al registre de convenis per l’Ajuntament. 

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques o entitats 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri al registre de convenis de l´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número  30    

Nom del Tractament Inventari dels béns municipals i carpetes de les fitxes dels béns  

Finalitat del Tractament Gestió dades del inventari dels bens municipals i fitxes dels béns 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estigui vigent el inventari i les fitxes dels bens municipals 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 31     

Nom del Tractament Expedients de concessions i cessions d´us similars patrimonials 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades als expedients de concessions d´us  

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques o entitats amb concessió i cessions  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació de l´expedient 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 32      

Nom del Tractament Expedients de contractació d´obres, serveis i altres contractacions 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades als expedients de contractació d´obres 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques demandants del expedient 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el expedient de contractació 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número  33 

Nom del Tractament Expedients de reclamació responsabilitat patrimonial 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades als expedients de reclamació  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques o entitats amb expedients de reclamació. 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el procés de l´expedient 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 34      

Nom del Tractament Registre d´actes de comunitats de propietaris d´immobles 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades al registre d´actes de comunitats  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Comunitats de propietaris 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el registre d´actes de comunitats de propietaris 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número  35  

Nom del Tractament Contractació 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades en la contractació  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques o entitats que puguin ser contractades 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la contractació realitzada per part de l´Ajuntament. 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 36     

Nom del Tractament Registre de parelles estables de fet 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades del registre de parelles estables de fet. 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques censades al registre 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el registre de parelles estables de fet 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número  37   

Nom del Tractament Registre d´entitats 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades al registre d´entitats de l’Ajuntament 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques o entitats 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el registre d´entitats de l´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 38     

Nom del Tractament Membres del Consell del Barri del Besós 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de membres del Consell del Barri del Besós 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Membres Consell Barri del Besós 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Membre continuï pertanyent al Consell 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 39    

Nom del Tractament Quadre d´usuaris de natació terapèutica 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades al quadre d´usuaris de natació  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Usuaris del quadre de natació terapèutica 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre pertanyin al quadre de natació terapèutica 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 40     

Nom del Tractament Usuaris del programa de gent gran 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades d´usuaris del programa de gent gran 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Usuaris del programa de gent gran 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el programa de gent gran 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 41    

Nom del Tractament Oficina municipal d´escolarització 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades a la oficina municipal d´escolarització 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Usuaris oficina municipal d´escolarització 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el procés de escolarització 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 42     

Nom del Tractament Escola municipal de famílies 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de famílies utilitzades a l´escola municipal  

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques integrants de famílies 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el registre d´escola municipal de famílies 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 43    

Nom del Tractament Absentisme escolar 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades per el control de l´absentisme  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Menors amb signes d´absentisme escolar 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el control de l´absentisme del menor 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número  44    

Nom del Tractament Orientació i acompanyament en la transició laboral 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades en l´orientació i acompanyament  

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques demandants d´aquest servei 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el registre de parelles estables de fet 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 45   

Nom del Tractament Escola Bressol J.M.Céspedes 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades d´usuaris de l´Escola Bressol  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques que utilitzen aquest servei 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la utilització d´aquest servei municipal 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 46     

Nom del Tractament Usuaris de la sala d´informàtica del centre Polidor 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades d´usuaris que utilitzen la sala d´informàtica  

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Usuaris sala informàtica Centre Polidor 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió mentre s´utilitzi la sala d´informàtica del Centre Polidor 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 47    

Nom del Tractament Usuaris tallers i activitats culturals obertes 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades d´usuaris dels tallers i activitats culturals 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Usuaris de tallers i activitats culturals obertes 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre els usuaris facin tallers i activitats culturals obertes 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 48     

Nom del Tractament Matricula i expedient escolar 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades en matricules i expedients escolars  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones destinatàries de matriculació i expedient escolar 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la matriculació i es facin els expedients escolars 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 49  

Nom del Tractament Registre de personal dels empleats municipals 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades del personal de l´Ajuntament 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Personal de l´Ajuntament 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació laboral amb l´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número  50    

Nom del Tractament Gestió dels recursos humans automatitzada 

Finalitat del Tractament Gestió dades recursos humans automatitzats 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la gestió dels recursos humans 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 51    

Nom del Tractament Gestió d´expedients derivats de procediments selecció personal 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades en la gestió d´expedients i borsa treball 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones seleccionades en procediments de selecció de personal  

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el procés de selecció o borsa de treball 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 52  

Nom del Tractament Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades en la prevenció de riscos  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques integrants de la plantilla municipal 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació laboral amb l´Ajuntament 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 53    

Nom del Tractament Gestió plans d´ocupació 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades en els plans d’ocupació  

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques que utilitzen aquest servei 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la utilització d´aquest servei municipal 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 54  

Nom del Tractament Gestió d´expedients convenis de pràctiques amb estudiants 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades dels expedients d´estudiants de pràctiques 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Estudiants en pràctiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el conveni de pràctiques 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 55    

Nom del Tractament Targetes de permissibilitat d´aparcament persones discapacitades 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades de persones amb discapacitat sol·licitants  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Usuaris amb discapacitat 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre els usuaris facin servir la targeta de permissibilitat 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 56  

Nom del Tractament Àmbit infància i famílies 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades en el àmbit d´infància i família  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques majors i menors d´edat 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estiguin dintre del àmbit d’infància i família 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 57    

Nom del Tractament Àmbit promoció social 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades en l’àmbit de promoció social 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques demandants d´aquest servei municipal 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre estiguin dintre de l’àmbit de promoció social 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 58  

Nom del Tractament Àmbit promoció de l´autonomia i atenció a la dependència 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades en l’àmbit de la promoció de  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques demandants d´aquest servei. 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri l´àmbit de promoció de l´autonomia i dependència 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 59   

Nom del Tractament Serveis socials d´atenció específica 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades als serveis socials  

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques que utilitzen aquest servei municipal 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri el procés d´atenció específica 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 60   

Nom del Tractament Centre d´informació i orientació a les dones 

Finalitat del Tractament Gestió dades utilitzades al centre d´informació i orientació dones 

Nivell de Seguretat ALT 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Dones demandants d´aquest servei 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre s´utilitzi aquest servei municipal 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 61    

Nom del Tractament XISSAP 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 62  

Nom del Tractament Gestió documental i arxiu municipal 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades utilitzades per gestió documental i al arxiu 

Nivell de Seguretat MITJÀ 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Es conservaran durant el temps necessari per a la gestió i arxiu  

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

Tractament número 63    

Nom del Tractament Donacions al arxiu municipal 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades donades a l´arxiu municipal 

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Persones físiques que realitzen donacions a l´arxiu municipal 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació amb l´arxiu municipal 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 



Tractament número 64   

Nom del Tractament Usuaris interns i externs de l´arxiu 

Finalitat del Tractament Gestió de les dades d´usuaris interns i externs de l´arxiu municipal 

Nivell de Seguretat BAIX 

Encarregat de Tractament 

Delegat Protecció de Dades  

Audicon Security – Francisco Burgos    72530146Z 

Bogatell, 23, Sant Adrià de Besós, Barcelona 

Direcció exercici Drets ARCO Responsable tractament 

Origen de les dades El propi interessat o el seu representant legal 

Persones o col·lectius interessades Mentre duri la relació amb l´arxiu municipal 

Sistema tractament Automatitzat 

Copies de Seguridad Informatitzades 

Consentiment Inequívoc. Signatura 

Cessions de dades No cessions 

Termes previstos supressió Mentre duri la relació amb l´arxiu municipal 

Mesures tècniques organitzatives art. 32 Seguretat del tractament 

Xifrat de dades i Seudonimización Xifrat de dades 

Capacitat de confidencialitat Mesures de seguretat implementades 

Restauració capacitat disponibilitat Una setmana 

Verificació i garanties seguretat tractament Verificació semestral mesures de seguretat 

Riscos (destrucció, perduda, accessos no autoritzats) Mitjà 

Responsabilitat per amb el personal Mesures de seguretat entregades i acceptades per el personal 

mediant la aplicació del Document de Seguretat. 

 

 


