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1. Padró municipal
Finalitats del tractament
 Mantenir actualitzat el registre dels veïns del municipi.
 Control i gestió de les altes, baixes, canvis de domicili i modificacions de dades personals al padró
municipal d’habitants.
 Gestió de certificats d’empadronament (individuals, històrics i de convivència).
 Renovació i confirmació de persones empadronades amb permís de residència o passaport.
 Expedició de volants de residència individuals, de convivència i històrics.
Categoria d’interessats
 Persones físiques que sol·liciten canvis en el padró de la Sant Iscle de Vallalta o representants legals
dels sol·licitants o bé responsables d’entitats o establiments col·lectius.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del sol·licitant o representant legal, adreça de
notificació, codi postal, telèfon mòbil i/o adreça de correu electrònic (amb la finalitat d’informar de
notificacions pendents de recollir), data i lloc de naixement, gènere, DNI/NIE/Passaport i signatura.
 Llibre de família.
 Certificat de naixement.
 Nivell d’estudis.
 Contractes de lloguer i escriptures de propietat dels immobles, o qualsevol altre document que
acrediti la residència, quan no es pot aportar cap dels anteriors.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Institut nacional d’estadística, ORGT, Policia, entitats locals, altres administracions públiques que ho
necessitin.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 15).
 Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 38 i s.).
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Cent anys.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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2. Registre d’entrada i sortida
Finalitats del tractament
 Registrar qualsevol sol·licitud adreçada a l’Ajuntament i comunicar, en alguns casos, la corresponent
resposta a l’interessat.
Categoria d’interessats
 Persones físiques, i en alguns casos representants de persones jurídiques i persones tramitadors,
que presenten sol·licituds a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del sol·licitant i/o representant legal, i/o en alguns
casos la persona tramitadora, adreça de notificació, codi postal, telèfon mòbil i/o adreça de correu
electrònic (amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, DNI/NIE/Passaport i
signatura.
 Altres dades que es puguin trobar incloses en la documentació annexa a la sol·licitud.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions. Les dades només es comunicaran al departament i/o servei de l’Ajuntament
a qui vagi destinada la documentació o sol·licitud efectuada.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(art. 16).
 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya (art. 41).
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (art. 151).
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades es conservaran el temps legalment establert. No obstant, podran conservar-se més temps
sempre que sigui per finalitats d’arxiu històric o estadístic (tret que s’exerceixi el dret d’oposició i/o
supressió de les dades).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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3. Casaments civils
Finalitats del tractament
 Gestió i tramitació dels casaments civils celebrats a l’Ajuntament de Sant Iscle.
Categoria d’interessats
 El propi interessat i/o representant del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del sol·licitant, adreça de notificació, codi postal,
telèfon mòbil – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, adreça de correu
electrònic – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, data de naixement,
document nacional d’identitat i signatura.
 Altres dades: nom dels pares, nacionalitat, estat civil.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Registre Civil.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable als responsable de tractament.
 Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la
família.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades es conservaran el temps legalment establert. No obstant, podran conservar-se més temps
sempre que sigui per finalitats d’arxiu històric o estadístic (tret que s’exerceixi el dret oposició i/o
supressió de les dades).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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4. Bústies de correu corporatiu
Finalitats del tractament
 Gestió dels correus corporatius dels diferents àmbits de l’Ajuntament de Sant Iscle.
Categoria d’interessats
 Persones físiques amb les quals l’Ajuntament de Sant Iscle ha de contactar en exercici de les seves
competències o potestats.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognom, direcció, document d’identitat, correu electrònic,
telèfon.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals No
es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
D’acord amb l’article 5 apartat primer de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades
relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions l'obligació de
conservació de dades imposada cessa als dotze mesos computats des de la data en què s'hagi produït
la comunicació. Reglamentàriament, prèvia consulta als operadors, es podrà ampliar o reduir el termini
de conservació per determinats dades o una categoria de dades fins a un màxim de dos anys o un
mínim de sis mesos, prenent en consideració el cost de l'emmagatzematge i conservació de les dades,
així com l'interès dels mateixos per a les finalitats de recerca, detecció i enjudiciament d'un delicte greu,
prèvia consulta als operadors.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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5. Registre de decrets d’alcaldia
Finalitats del tractament
 Arxiu i gestió documental dels decrets emesos per l’Alcaldia.
Categoria d’interessats
 Categoria d’interessats: Administrats que presenten la sol·licitud, càrrecs electes i/o treballadors de
l’Ajuntament que gestionen la sol·licitud
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, sigantura, telèfon i
correu electrònic.
 Dades laborals: càrrec.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals No
es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la
qual han estat recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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6. Certificats digitals T-CAT
Finalitats del tractament
 Control i gestió dels certificats digitals del personal i càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta.
Categoria d’interessats
 Personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Categoria de dades personals:
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document nacional d’identitat i signatura electrònica.
 Dades laborals: càrrec.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals No
es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Els certificats digitals cedits per l’Ajuntament seran donats de baixa en el moment que el treballador o
càrrec electe deixi de formar part de l’entitat.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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7. Arxiu municipal
Finalitats del tractament
 Gestió de la documentació, tant en suport paper com en suport digital, emmagatzemada a l’arxiu.
 Gestió de préstecs interns.
Categoria d’interessats
 Personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i administrats que sol·liciten o consulten
documentació.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document nacional d’identitat i signatura electrònica.
 Dades laborals: càrrec.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals No
es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades es conservaran el temps legalment establert. No obstant podran conservar-se sempre que
sigui per finalitats d’arxiu històric o estadístic (tret que s’exerceixi el dret d’oposició i/o supressió de les
dades).
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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8. Donacions
Finalitats del tractament
 Gestió de donacions de particulars a l’arxiu municipal.
Categoria d’interessats
 Ciutadans que realitzen donacions de documents, imatges i/o gravacions.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, imatge i correu electrònic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals No
es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la
qual han estat recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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9. Sol·licitud d’exercici del dret d’accés a la informació pública
Finalitats del tractament
 Controlar i gestionar l’exercici per part del ciutadà del dret d’accés regulat per la Llei de
Transparència 19/2014.
Categoria d’interessats
 Persones físiques que sol·licitin l’exercici del dret d’accés, així com dels seus representants
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document nacional d’identitat, correu
electrònic i signatura.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals No
es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la
qual han estat recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

98225d0b1ad74e9ba6b027a79bef6802001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=103

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

10.Sol·licitud d’exercici dels drets relacionats en protecció de dades
Finalitats del tractament
 Gestionar i donar curs a qualsevol sol·licitud d’exercici de drets relacionats amb la privacitat i la
protecció de dades per part de qualsevol persona física que interactuï amb l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta.
Categoria d’interessats
 Persones físiques que l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en tingui o hagi tractat les seves dades
o bé representants legals d’aquestes persones físiques.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms del sol·licitant o representant legal, adreça de
notificació, codi postal, telèfon mòbil – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir,
adreça de correu electrònic – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, data
de naixement, document nacional d’identitat i signatura.
 Qualsevol dada continguda en aquella documentació que adjunti el ciutadà per tal d’acreditar la
rectificació de les dades.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Les dades es podran cedir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé a l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de Dades i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades es conservaran el temps legalment establert, en aquest cas, durant el període de 3 anys
d’acord amb l’art. 78 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia de Drets Digitals.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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11.Queixes i suggeriments (OAC)
Finalitats del tractament
 Gestió i resposta a les queixes, suggeriments i altres comunicacions dels ciutadans amb
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Categoria d’interessats
 Persones físiques i representants de persones jurídiques que presenten queixes i suggeriments, ja
sigui presencialment, telefònicament, mitjançant xarxes socials, seu electrònica i/o correu electrònic,
a l’Ajuntament de Sant Iscle.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, document d’identitat, correu electrònic i
signatura.
 Qualsevol documentació acreditativa de la queixa o suggeriment.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions. Les dades només es comunicaran al Departament i/o Servei de l’Ajuntament
a qui vagi destinada la documentació o sol·licitud efectuada.
Base jurídica
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual han
estat recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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12.Contractació
Finalitats del tractament
 Gestió de la contractació del sector públic.
Categoria d’interessats
 Persones físiques, representants legals de persones jurídiques que liciten amb l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta: empleats de les empreses i/o treballadors de l’Ajuntament.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document nacional d’identitat, adreça signatura,
telèfon i correu electrònic.
 Detalls de feina: càrrec, professió i titulació, currículums vitae, certificats acreditatius de
l’experiència, certificats acreditatius de la formació.
 Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari, rebuts d’assegurança,
comptabilitat, certificats d’estar al corrent amb el pagament de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, rebut del pagament IAE, certificat positiu expedit d’ofici per l'Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la
inexistència de deutes per sancions o multes pendents amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
 Informació comercial: Activitats i negocis.
 Altres dades: TC1 i TC2
 Salut: percentatges de discapacitat
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions de dades, excepte aquelles previstes per obligació legal. En el supòsit que
es realitzin cessions de dades més enllà de les legalment establertes es sol·licitarà el consentiment.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable de tractament.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la
qual han estat recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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13.Compres
Finalitats del tractament
 Gestió de les compres corporatives de tot allò que no formi part d’un expedient de contractació.
Categoria d’interessats
 Persones de contacte de les entitats subministradores.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 6.1.b) RGPD Execució d’un contracte.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la
qual han estat recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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14.Proveïdors
Finalitats del tractament
 Gestió econòmica de l’Ajuntament com pot ser realitzar els processos habituals de gestió
d'administració i comptabilitat.
Categoria d’interessats
 Persones físiques, representants legals de persones jurídiques que mantenen relacions
econòmiques amb l’Ajuntament de Sant Iscle.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, signatura, telèfon i correu
electrònic.
 Dades econòmiques: número de compte.
 Informació comercials.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable als responsable de tractament.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
les dades es conservaran el temps legalment establert, en aquest cas, durant 4 anys d’acord amb la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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15.Gestió econòmica
Finalitats del tractament
 Gestió econòmica de l’Ajuntament, realitzant els processos habituals per la seva administració.
Categoria d’interessats
 Administrats que sol·liciten qualsevol tràmit o servei adreçat a l’àmbit econòmic.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, signatura, telèfon i correu
electrònic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable als responsable de tractament.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la
qual han estat recollides. A efectes mercantils, cal tenir en compte el que estableix l’article 30 del Codi
de Comerç: “els empresaris conservaran els llibres, correspondència, documentació i justificants
concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys, a partir de l'últim seient realitzat en
els llibres, excepte el que s'estableixi per disposicions generals o especials”.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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16.Cementiri
Finalitats del tractament
 Gestió de les sol·licituds de duplicat de títol de nínxols dels cementiris municipals.
Categoria d’interessats
 Titulars dels títols de sepultura.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, signatura, telèfon i correu
electrònic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Organisme de gestió tributaria.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable als responsable de tractament.
 Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la
qual han estat recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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17.Gestió fiscal i tributària
Finalitats del tractament
 Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a la recollida i liquidació d’impostos,
taxes i altres ingressos de dret públic i privat de l’Ajuntament.
Categoria d’interessats
 Administrats i representant legal de l’administrat: persones físiques i representants de persones
jurídiques.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, signatura, telèfon i correu
electrònic.
 Dades econòmiques: número de compte.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Organisme de gestió tributaria de la Diputació de Barcelona, Gerència regional del Cadastre de
Catalunya, Altres administracions Públiques.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable als responsable de tractament.
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
 Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 25).
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps legalment establert.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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18.Alts càrrecs i membres del consistori
Finalitats del tractament
 Informar als alts càrrecs i membres del consistori sobre els actes protocol·laris organitzats per
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Categoria d’interessats
 Alts càrrecs i membres del consistori
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.
 Transaccions de béns i serveis: declaració de béns patrimonials
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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19.Gestió del personal
Finalitats del tractament
 Gestió, manteniment i control de les dades del personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta,
així com la gestió de les dades inherents a la seva relació administrativa i/o laboral amb l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta.
 Gestió, manteniment i control de les nòmines de tot el personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta.
 Gestió del control de presència.
 Gestió de les comunicacions internes.
Categoria d’interessats
 Empleats laborals: persones amb les que es manté la relació laboral com a empleats.
 Empleats funcionaris: persones amb les que es manté una relació estatutària de funcionari.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat/passaport/NIE, adreça postal,
data de naixement, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge i número d’afiliació a la seguretat
social, targeta sanitària.
 Característiques personals: nacionalitat, sexe, estat civil i situació familiar.
 Acadèmics i professional: formació i titulacions, experiència professional, certificats de coneixements
en idiomes i pertinença a col·legis o associacions professionals
 Detalls de feina: llocs de treball, historial del treballador, currículum, carnets vinculats al lloc de treball
i dades no econòmiques de la nòmina.
 Econòmic, financers i d’assegurances: número de compte bancari, dades econòmiques de la
nòmina, dades deduccions impositives.
 Dades considerades especialment protegides: afiliació sindical, certificats de discapacitat i dades de
salut.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Organismes de la Seguretat Social, Entitats bancàries, Administració tributària, Agència Tributària.
Base jurídica
 Art. 6.1.b) RGPD Execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per l’aplicació a petició
d’aquest de mesures precontractuals.
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable als responsable de tractament.
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
 Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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20.Selecció de personal
Finalitats del tractament
 Gestió de les dades de les persones aspirants que participen en els diferents processos de selecció
de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.
Categoria d’interessats
 Persones aspirants a un lloc de treball a de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat/passaport/NIE, adreça postal,
data de naixement, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge i número d’afiliació a la seguretat
social, targeta sanitària.
 Característiques personals: nacionalitat i sexe.
 Acadèmics i professional: formació i titulacions, experiència professional, certificats de coneixements
en idiomes i pertinença a col·legis o associacions professionals
 Detalls de feina: llocs de treball, historial del treballador, currículum, carnets vinculats al lloc de treball
i dades no econòmiques de la nòmina.
 Econòmic, financers i d’assegurances: número de compte bancari, dades econòmiques de la
nòmina, dades deduccions impositives.
 Dades considerades especialment protegides: afiliació sindical, certificats de discapacitat i dades de
salut.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable als responsable de tractament.
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
 Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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21.Concursos i sortejos
Finalitats del tractament
 Gestió de concursos i sortejos que es realitzen en diferents àmbits en l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta.
Categoria d’interessats
 Propi interessat participant del concurs i/o sorteig.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document identificatiu, direcció, correu electrònic,
telèfon i signatura.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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22.Fires
Finalitats del tractament
 Gestió i organització de la participació en fires.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic, data de naixement i signatura.
 Característiques personals: document acreditatiu de parentiu o la relació existent entre cedent i
cessionari.
 Acadèmics o professionals: carnet d’artesà o mestre artesà.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Organisme de Gestió Tributària i/o Agència Tributària.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (art. 66.3.g) i 67.b) ).
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 25.2.g) i 26.1.b).
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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23.Mercats
Finalitats del tractament
 Gestionar, controlar i autoritzar els punts de venda al mercat de marxants.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del sol·licitant o representant legal, adreça de
notificació, codi postal, telèfon mòbil – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir,
adreça de correu electrònic – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, data
de naixement, DNI i signatura.
 Característiques personals: nacionalitat.
 Detalls de feina: alta a l’IAE.
 Certificat d’estar al corrent de la Seguretat Social i Hisenda
 Altres dades que es puguin trobar en la documentació adjuntada a la sol·licitud: assegurances de
responsabilitat civil, per exemple.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Organisme de Gestió Tributària i/o Agència Tributària.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (art. 66.3.g) i 67.b) ).
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 25.2.g) i 26.1.b).
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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24.Turisme
Finalitats del tractament
 Promoció, organització, gestió i control de les activitats, actes i esdeveniments que s’organitzen des
del departament de Turisme
 Enviament d’informació turística a les persones interessades
Categoria d’interessats
 Persones interessades en els serveis turístics i de promoció del poble, així com de rebre informació
sobre aquests.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: DNI, NIF, NIE, passaport, nom i cognoms, adreça postal, adreça
electrònica, telèfon, mòbil, signatura, imatge, veu.
 Dades de característiques personals: edat, sexe.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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25.Formació ocupacional
Finalitats del tractament
 Gestionar la intermediació laboral entre el demandant d’ocupació i l’empresa contractant.
Categoria d’interessats
 Administrats que sol·liciten la intermediació laboral.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, sigantura, telèfon, imatge i
correu electrònic.
 Situació familiar: estat civil i responsabilitats familiars.
 Dades acadèmiques i professionals: nivell acadèmic, formació reglada, titulació i centre de titulació,
altres formacions ocupacional/contínua/certificació professional, carnets professionals, formació de
manipulació d’aliments i higiene alimentària, acreditació d’estudis, informació sobre l’estat i l’evolució
educativa i acadèmica.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.b) RGPD Execució d’un contracte en el que l’interessat és part o per l’aplicació a petició
d’aquest de mesures precontractuals.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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26.Gestió de llicències municipals
Finalitats del tractament
 Gestió de les llicències d’activitats, d’obres (majors i menors) i altres.
Categoria d’interessats
 Persones físiques i/o el representant de persones jurídiques que sol·liciten l’obtenció d’una llicència.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/Passaport/NIE, adreça postal, telèfon, adreça
de correu electrònic i signatura.
 Qualsevol dada que es pugui trobar inclosa en la documentació adjunta per poder tramitar la
sol·licitud.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya (art. 234 i 235).
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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27.Gestió expedients d’urbanisme
Finalitats del tractament
 Gestió i control dels expedients que tramita l’àrea territorial relacionats amb l’urbanisme i la
parcel·lació de terrenys.
Categoria d’interessats
 Administrats interessats en expedients administratius urbanístics.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic..
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
 Ordenança municipal de llicències urbanístiques.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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28.Llicències de guals i estacionament reservat
Finalitats del tractament
 Gestionar les llicències de guals sol·licitades pels administrats.
 Gestionar les sol·licituds de baixa de llicència de guals o d’estacionament reservat
 Gestionar les sol·licituds de canvi de nom de llicència de guals
 Gestionar les sol·licituds de modificació de llicència de guals
Categoria d’interessats
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat.
 Altres dades: document acreditatiu de la propietat o dret d’ús, acta de la comunitat de propietaris,
matrícula, permís de circulació, còpia de la resolució administrativa que reconegui el grau de
discapacitat i barem de mobilitat reduïda.
 Detalls de feina: document acreditatiu del centre de treball.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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29.Gestió de llicències municipals – medi ambient
Finalitats del tractament
 Gestió de la recollida i tractament de residus comercials i industrials.
Categoria d’interessats
 Persones físiques i/o el representant de persones jurídiques que sol·liciten qualsevol tràmits en
relació a les finalitats esmentades.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic i signatura.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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30.Llicències via pública
Finalitats del tractament
 Gestionar i atorgar l’autorització corresponent per poder ocupar o tancar la via pública de forma
temporal per a raó d’obres o serveis.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del sol·licitant o representant legal, adreça de
notificació, codi postal, telèfon mòbil – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir,
adreça de correu electrònic – amb la finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, data
de naixement, DNI/NIE/Passaport i signatura.
 Altres dades que es puguin trobar en la documentació adjuntada a la sol·licitud.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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31.Sol·licituds de crema
Finalitats del tractament
 Gestió de les comunicacions de crema entre el propi interessat sol·licitant del permís de crema i la
Generalitat de Catalunya.
 Gestió de les autoritzacions d’activitats que comporten un risc d’incendi forestal.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/Passaport/NIE, adreça postal, telèfon, adreça
de correu electrònic , fax i signatura.
 Qualsevol dada que es pugui trobar en la documentació adjunta per poder tramitar la sol·licitud.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Generalitat de Catalunya, departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
 Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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32.Tinença d’animals de companyia i gossos perillosos
Finalitats del tractament
 Cens municipal per la gestió (inscripció i baixa) i control dels animals de companyia.
 Cens municipal per la tinença i conducció dels gossos catalogats com a potencialment perillosos,
atorgament de llicències i renovacions de la mateixa.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, data de naixement, NIF, adreça, municipi, codi
postal, adreça de correu electrònic, telèfon, dades que apareixen al DNI i signatura.
 Tinença d’animals potencialment perillosos: DNI i dades que apareixen al document d’identitat,
certificat mèdic d’aptitud física o aptitud psicològica, assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers, rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. I certificats d’antecedents
penals.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Generalitat de Catalunya i ORGT.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Ordenança municipal sobre la d’animals.
 Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels
animals.
 Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i les normes que les desenvolupen.
 Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos i Reial Decret 287/2002 de 22 de març de tinença de gossos perillosos.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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33.Targetes d’aparcament persones amb disminució
Finalitats del tractament
 Gestió de les sol·licituds i seguiment de les targetes d’aparcament de les persones amb disminució.
 Gestionar les sol·licituds de modificació de llicència d’estacionament reservat per mobilitat reduïda.
Categoria d’interessats
 Administrats amb disminució sol·licitants de les targetes d’aparcament
 Representant legal
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic.
 Dades especialment protegides: certificat de discapacitat
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Ordenança municipal sobre la d’animals.
 Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels
animals.
 Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i les normes que les desenvolupen.
 Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos i Reial Decret 287/2002 de 22 de març de tinença de gossos perillosos.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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34.Sancions i multes de trànsit
Finalitats del tractament
 Gestió de les sol·licituds per:
 Anul·lació de la denuncia formulada en no reconèixer infracció.
 Retorn de la taxa de retirada de vehicle.
 Anul·lació de la denuncia en no reconèixer la infracció i el retorn de la taxa de retirada de
vehicle.
 Estimació del recurs de reposició contra la sanció econòmica i la retirada de punts.
 Assistència a les sessions d’educació viària
 Gestió de les multes de trànsit
Categoria d’interessats
 Interessats en un expedient de sanció o multa
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
A l’administració tributaria, bancs, caixes d’estalvi i rurals i altres Administracions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Codi de Trànsit i Seguretat Viària.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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35.Subvencions socials i serveis a les persones
Finalitats del tractament
 Gestió de les sol·licituds de subvencions en l’àmbit de drets socials i serveis a les persones.
Categoria d’interessats
 Propi interessat sol·licitant de la subvenció i els seus familiars.
 Comunitat de propietaris de l’edifici a realitzar actuacions.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic i signatura.
 Circumstàncies socials: certificat de l’acta d’acord de la comunitat de propietaris.
 Dades especialment protegides: document acreditatiu grau de discapacitat.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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36.Salut pública
Finalitats del tractament
 Realització d’accions de promoció de la salut.
 Gestió de la salut ambiental.
 Gestió dels expedients de salubritat.
 Gestió de les declaracions responsables d’establiments alimentaris.
 Sol·licituds d’autoritzacions sanitàries de funcionament d’establiments de tatuatges, pírcings i
micropigmentació.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant legal del mateix.
 Personal d’establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic i signatura.
 Dades especialment protegides: certificat de vacunació d’hepatitis B i tètanus
 Acadèmics i professionals: curs de formació higienicosanitària o equivalent.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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37.Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes
Finalitats del tractament
 Gestió de les sol·licituds d’inscripció al Registre d’Entitats.
 Gestió de les actualitzacions de dades al Registre d’Entitats.
 Gestió de les comunicacions de baixa al Registre d’Entitats.
Categoria d’interessats
 Representant legal de l’entitat o associació.
 Dades de tercers, representants de la Junta Directiva de l’Entitat.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms de la persona de referència, DNI/INE/Passaport,
telèfon de contacte, imatge, adreça de correu electrònic, adreça postal, càrrec i signatura.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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38.Ajuts a entitats
Finalitats del tractament
 Gestió de les sol·licituds d’ajuts a entitats del municipi.
Categoria d’interessats
 Administrats que sol·liciten una subvenció.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, signatura, telèfon i correu
electrònic.
 Circumstàncies socials: propietat d’un immoble.
 Econòmic, financers i d’assegurances: declaració de Renta, número de compte.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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39.Joventut
Finalitats del tractament
 Formació i assessorament en els àmbits de lleure, inserció social i laboral i associativa.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant legal del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, direcció, telèfon, correu
electrònic i signatura.
 Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del sol·licitant o representant legal, adreça de
notificació, codi postal, adreça de correu electrònic, telèfon mòbil, data de naixement, DNI i
signatura.
 Característiques personals: Gènere, lloc de naixement, grau de discapacitat, llengua materna,
família (amb la finalitat de saber si algú més del nucli familiar ha participat del servei).
 Característiques socials: vinculació a entitats del tercer sector (ex.: voluntariat, pertinença a
agrupaments).
 Acadèmiques i laborals: formació, situació laboral actual, inscripció al SOC, SLO o Garantia Juvenil.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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40.Processos de participació ciutadana
Finalitats del tractament
 Promoure l’accés i participació de la ciutadania, així com gestionar el contacte en els actes,
processos, projectes i plans d’actuació municipals promoguts per l’ajuntament.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant legal del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, data de naixement, direcció,
telèfon, correu electrònic i signatura.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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41.Gent gran
Finalitats del tractament
 Informar dels serveis i activitats relacionades amb el lleure, l’aprenentatge, la sensibilització, la
solidaritat i l’intercanvi de coneixements entre generacions.
 Gestió de les activitats formatives per la gent gran.
 Gestió dels casals municipals de gent gran i de les activitats que s’hi realitzen.
 Realització d’activitats físiques per la gent gran.
 Gestió de les sol·licituds de Medalla del Centenari a la Generalitat de Catalunya.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant legal del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, data de naixement, direcció,
telèfon, correu electrònic i signatura.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Base jurídica
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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42.Benestar social
Finalitats del tractament
 Garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans:
 Servei d’atenció domiciliària i teleassistència
 Servei residencial d’estada limitada
 Serveis de menjador
 Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària
 Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 Gestió dels serveis socials municipals per persones amb dependència:
 Teleassistència Pública
 Servei a domicili d’atenció a la persona
 Servei d’atenció a la llar (manteniment i neteja de la llar)
 Transport adaptat
 Ajudes tècniques a la llar
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant legal del mateix.
 Treballador social.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat (DNI, NIE i Passaport), direcció,
telèfon, correu electrònic, targeta sanitària i signatura.
 Característiques personals: llibre de família, certificat de separació o divorci (sentència, document
notarial, etc.)
 Característiques socials: situació familiar (certificat de convivència).
 Econòmic, financers i d’assegurances: certificat de béns immobles, dades econòmiques de la
nòmina, declaració responsable d’ingressos, liquidació trimestral d’IRPF, butlletí de cotització a la
seguretat social, dades fiscals, contracte de lloguer, rebut de préstec hipotecari, certificat de
percebre o no pensions de l’Administració Pública.
 Detalls de feina: contracte laboral.
 Dades de categoria espècia: informe mèdic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, i entitats amb conveni de col·laboració per a la
prestació de serveis.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
 Llei 10/2007 de Serveis Socials.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
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Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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43.Activitats culturals i biblioteca
Finalitats del tractament
 Realització, gestió i promoció d’activitats culturals i biblioteca.
 Enviament del butlletí cultural.
 Gestió de la compravenda d’entrades i abonaments.
 Realització de concursos, tallers i activitats.
 Realització i gestió de concursos i premis.
 Gestió dels guardons de reconeixement cultural (creació, investigació i producció de qualitat).
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant legal del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat (DNI, NIE i Passaport), direcció,
telèfon, correu electrònic i signatura.
 Econòmic, financer i d’assegurances: targetes de crèdit.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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44.Gestió de l’esport
Finalitats del tractament
 Gestió de totes les activitats esportives organitzades a Sant Iscle.
 Gestió de totes les activitats esportives organitzades en col·laboració amb entitats, federacions,
clubs, etc.
Categoria d’interessats
 Propi interessat i/o representant legal del mateix.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, data de naixement, direcció, telèfon, correu
electrònic, imatge i signatura.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
 Art. 6.1.e) RGPD Tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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45.Llars d’infants municipals
Finalitats del tractament
 Gestió del procés d’admissió a les escoles bressol municipal
 Gestió de la matricula
 Gestió administrativa, acadèmica i docent
 Enviament d’informació a les famílies
Categoria d’interessats
 Infants de l’escola bressol i els seus representants legals
 Docents i personal administratiu de l’escola
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, data de naixement, direcció,
telèfon, correu electrònic, imatge i firma.
 Característiques personals: sexe.
 Circumstàncies socials: situació familiar (família nombrosa o monoparental) i llibre de família.
 Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
 Dades especialment protegides: al·lèrgies i intoleràncies, vacunes i document acreditatiu de
necessitats educatives específiques.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
No es preveuen cessions.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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46.Gestió de l’educació
Finalitats del tractament
 Gestió de l’absentisme escolar
 Gestió administrativa de l’escolarització obligatòria
 Gestió de les matrícules de nouvinguts al centre corresponent
 Gestió de les prematrícules
 Gestió de programes de garantia social
 Gestió dels tallers d’idiomes i reforç escolar
Categoria d’interessats
 Escolars i els seus representants legals.
 Personal administratiu i docent.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, data de naixement, direcció,
telèfon, correu electrònic, imatge i firma.
 Característiques personals: sexe.
 Circumstàncies socials: situació familiar (família nombrosa o monoparental), llibre de família
 Acadèmics i professionals: historial de l’estudiant, formacions i titulacions, historial de l’estudiant
 Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
 Dades especialment protegides: al·lèrgies i intoleràncies, vacunes, document acreditatiu de
necessitats educatives específiques
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Generalitat de Catalunya i centres educatius de la ciutat.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Llei 12/ 2009, de 10 de juliol, d’Educació.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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47.Beques en l’àmbit d’educació
Finalitats del tractament
 Gestió de les sol·licituds d’ajuts de transport escolar, menjador, llibres, llars d’infants, casals d’estiu,
escola d’adults, escola de música i/o escola de dansa, i d’estudis superiors i d’educació especial.
 Gestió de les sol·licituds d’ajuts pel servei de logopèdia als alumnes de l’Escola Dones d’Aigua.
Categoria d’interessats
 Escolars i els seus representants legals.
 Personal administratiu i docent.
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, document d’identitat, data de naixement, direcció,
telèfon, correu electrònic, imatge i firma.
 Característiques personals: sexe.
 Circumstàncies socials: situació familiar (família nombrosa o monoparental), llibre de família
 Acadèmics i professionals: historial de l’estudiant, formacions i titulacions, historial de l’estudiant
 Econòmic, financers i d’assegurances: dades del compte bancari.
 Dades especialment protegides: al·lèrgies i intoleràncies, vacunes, document acreditatiu de
necessitats educatives específiques
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Generalitat de Catalunya i centres educatius de la ciutat.
Base jurídica
 Art. 6.1.c) RGPD Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Llei 12/ 2009, de 10 de juliol, d’Educació.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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48.Usuaris xarxes socials i pàgina web
Finalitats del tractament
 Informar sobre els actes i accions realitzades a nivell del municipi.
 Gestionar les sol·licituds d’informació i queixes rebudes.
Categoria d’interessats
 Usuaris de les xarxes socials i de la pàgina web
Categoria de dades personals
 Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, imatge, telèfon i correu electrònic.
Categories de destinataris a qui es comuniquen les dades o comunicaran dades personals
Generalitat de Catalunya i centres educatius de la ciutat.
Base jurídica
 Art. 6.1.a) RGPD Consentiment de l’interessat.
Transferències internacionals de dades
No es preveuen.
Termini previst per la supressió de les categories de dades
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat
recollides.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que garanteixen
el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.
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