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Relacions 

amb els 

empleats

RGPD 

679/2016: 

6.1.b) 

Tractamen

t necessari 

per a 

l'execució 

d'un 

contracte 

en el qual 

l'interessa

t és part o 

per a 

l'aplicació 

a petició 

d'aquest 

de 

mesures 

precontrac

tuales.

RGPD 

679/2016: 

6.1.c) 

Tractamen

t necessari 

per al 

complime

nt d'una 

Gestionar la 

plantilla de 

personal i 

mantenir les 

relacions de 

servei o 

laborals

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

Nº de Registre 

de Personal

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

sanitària.

Dades relatives 

a les 

característiques 

personals: estat 

civil, família, 

naixement, lloc 

de naixement, 

edat, sexe, 

nacionalitat.

Dades 

Administraci

ó tributària

Seguretat 

Social Bancs 

i entitats 

financeres

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Empleats 

públics de 

l'Ajuntam

ent



Retribucio

ns dels 

empleats

RGPD 

679/2016: 

6.1.b) 

Tractamen

t necessari 

per a 

l'execució 

d'un 

contracte 

en el qual 

l'interessa

t és part o 

per a 

l'aplicació 

a petició 

d'aquest 

de 

mesures 

precontrac

tuales.

RGPD 

679/2016: 

6.1.c) 

Tractamen

Gestionar i 

tramitar el 

pagament 

dels drets 

retributius 

dels empleats 

i les 

indemnitzacio

ns per raó del 

servei.

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

Nº de Registre 

de Personal

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Detalles 

d'ocupació: lloc 

de treball, dades 

no econòmiques 

de nomina

Dades 

econòmiques, 

financers i 

d'assegurances:  

Administraci

ó tributària

Seguretat 

Social Bancs 

i entitats 

financeres

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Empleats 

públics de 

l'Ajuntam

ent



Control de 

presència

/horari del 

personal

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Article 

Gestionar el 

compliment 

de la jornada i 

l'horari 

establert de la 

plantilla de 

personal

Empleats 

laborals: 

persones 

amb les que 

es manté la 

relació 

laboral com 

a empleats.                                          

Empleats 

funcionaris: 

persones 

amb les que 

es manté 

una relació 

Nº de Registre 

de Personal

Dades 

identificadores: 

telèfon, nom i 

cognoms.

Detalles 

d'ocupació: lloc 

de treball

Categories 

especials de 

dades:  

emprempta 

digital

No es 

preveuen

No estan previstes

Formació 

del 

personal

RGPD 

679/2016 

6.1.b) 

Tractamen

t necessari 

per a 

l'execució 

d'un 

contracte 

en el qual 

l'interessa

t és part o 

per a 

l'aplicació 

a petició 

d'aquest 

de 

mesures 

precontrac

tuales.

RGPD 

679/2016 

Gestionar, 

tramitar i 

registrar les 

activitats 

formatives i 

d'actualització 

permanent de 

coneixmentss 

i capacitats 

professionals 

del personal 

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

Nº de Registre 

de Personal

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

acadèmiques i 

professionals: 

formació, 

titulacions,  

experiència 

professional, 

pertinença a 

col·legis o 

No es 

preveuen

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Empleats 

públics de 

l'Ajuntam

ent

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 



Selecció 

de 

personal

RGPD 

679/2016 

6.1.b) 

Tractamen

t necessari 

per a 

l'execució 

d'un 

contracte 

en el qual 

l'interessa

t és part o 

per a 

l'aplicació 

a petició 

d'aquest 

de 

mesures 

precontrac

tuales.

RGPD 

679/2016: 

6.1.c) 

Tractamen

Gestionar i 

tramitar els 

processos de 

selecció de 

personal

Candidats 

que opten a 

accedir  a 

l'ocupació 

pública a 

través d'un 

procés de 

selecció de 

personal

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

sanitària.

Dades relatives 

a les 

característiques 

personals: estat 

civil, família, 

naixement, lloc 

de naixement, 

edat, sexe, 

No es 

preveuen

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Empleats 

públics de 

l'Ajuntam

ent

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Protocol
Protocol i 

contactes

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Mantenir les 

relacions 

institucionals i 

de contactes 

de 

l'ajuntament

Persones 

que es 

relacionen 

amb 

l'ajuntament

, per raó del 

seu càrrec o 

com a 

representant

s de 

persones 

jurídiques

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònicar.

Dades relatives 

No es 

preveuen

No estan previstes

Residènci

a dels 

veïns del 

municipi

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

Acreditació i 

determinació 

del domicili i 

residència 

habitual dels 

veïns del 

municipi. 

Vinculació

d'una persona 

al municipi 

com a part 

integrant de la 

seva població.

Veïns 

inscrits en el 

PMH del 

municipi

Dades 

obligatories: 

nom i cognoms, 

sexe, domicili 

habitual, 

nacionalitat, lloc 

i data de 

naixement, 

número de 

document 

nacional 

d'identitat/núm

ero de tarjeta de 

residència/núm

ero 

d'identificació 

d'extranger/cert

ificat o títol 

Dades 

obligatòries:  

A altres 

AAPP per 

exercicr les 

seves 

competèncie

s, per a 

assumptes 

en els que el 

domicili o la 

residència 

sigui una 

dada 

rellevat.                

A l'oficina 

del Cens 

Electoral.                             

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Padró 

Municipal 

d'Habitan

ts

Mínim 100 anys, 

en relació a 

l'esperança de 

vida

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament o 

finalitzi la relació.



Relacions 

entre 

l'Ajuntam

ent i les 

persones 

empadron

ades en el 

municipi

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Comunicació 

de 

l'ajuntament 

amb les 

persones 

empadronade

s en el 

municipi, 

respecte a

les relacions 

jurídic-

administrative

s derivades de 

competencias 

municipals

Veïns 

inscrits en el 

PMH del 

municipi

Nom i cognoms, 

sexe, domicili 

habitual, 

nacionalitat, lloc 

i data de 

naixement, 

número de 

document 

nacional 

d'identitat/núm

ero de tarjeta de 

residència/núm

ero 

d'identificació 

d'extranger/cert

No es 

preveuen 

No estan previstes

Impost 

d'Activitat

s 

Econòmiq

ues

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 679/ 

2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Gestionar, 

liquidar, 

recaptar i 

inspeccionar 

l'Impost 

d'Activitats 

Econòmiques

Contribuents

, subjectes 

passius de 

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

econòmiques, 

bancàries                                    

Dades 

acadèmiques i 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament o 

finalitzi la relació.

Padró 

Municipal 

d'Habitan

ts

Tributs



Impost de 

Bens 

Inmobles

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestionar, 

liquidar, 

recaptar i 

inspeccionar 

l'Impost de 

Bens 

Inmobles

Contribuents

, subjectes 

passius de 

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

econòmiques, 

bancàries                                    

Dades de 

titularitat de 

bens inmobles i 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstes

Impost 

sobre 

l'Incremen

t del Valor 

dels 

Terrenys 

de 

Naturalez

a Urbana 

(IIVTNU) i 

altres 

impostos 

urbanístic

s

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Gestionar, 

liquidar, 

recaptar i 

isnpeccionar  

l'Impost de 

plusvalúa

Contribuents

, subjectes 

passius de 

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

econòmiques, 

bancàries                                    

Dades de 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Tributs



Impost 

sobre 

vehicles 

de tracció 

mecànica 

(IVTM)

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Gestionar, 

liquidar,recapt

ar i 

isnpeccionar 

l'Impost de 

plusvalúa

Contribuents

, subjectes 

passius de 

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

econòmiques, 

bancàries                                    

Dades de 

titularidad de 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstes

Contribuci

ons 

especials

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

Gestionar, 

liquidar, 

recaptar i 

isnpeccionar 

les 

contribucions 

especials

Contribuents

, subjectes 

passius de 

Contribucion

s Especials

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

econòmiques, 

bancàries                                    

Dades sobre 

l'obtenció per 

l'obligat 

tributàri d'un 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Tributs



Preus 

públics 

municipal

s

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

Gestionar, 

liquidar, 

recaptar i 

inspeccionar 

els preus 

públics 

municipals

Subjecte 

obligat a 

satisfer la 

contrapestac

ió pecuniària 

que 

constitueix 

un preu 

públic

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

econòmiques, 

bancàries                                    

Dades sobre el 

servei o 

l'activitat per la 

qual se satisfa 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstes

Taxes 

municipal

s

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

Gestionar, 

liquidar, 

recaptar i 

inspeccionar 

les taxes 

municipals

Contribuents

, subjectes 

passius de 

Taxes 

Municipals, 

sol·licitants 

d'una 

activitat de 

l'ajuntament

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

Dades 

econòmiques, 

bancàries                                    

Dades sobre la 

sol·licitud de 

l'activitat de 

l'ajuntament                                                                 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Tributs



Registre 

d'entrada 

i sortida 

de 

document

s

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

Donar 

constància als 

ciutadans de 

les seves 

relacions 

documentals 

amb 

l'Ajuntament

Ciutadans 

que 

presentin 

escrits o 

documentaci

o a 

l'ajuntament

, o que rebn 

documentaci

o de 

l'ajuntament

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.

No es 

preveuen

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Registres 



Registre 

d'animals 

perillosos

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

Gestionar i 

controlar els 

codis 

identificatius 

d'animals 

perillosos i 

idoneïtat dels 

propietaris.

Propietaris 

d'animals 

considerats 

perillosos.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

data de 

naixement, lloc 

de naixement, 

nacionalitat, 

signatura, test 

d'aptitut 

psicològica, 

antecedents 

penals.

Forçes i 

cossos de 

seguretat.

No estan previstes

Registre 

voluntari 

d'afectats 

per les 

participaci

ons 

preferents

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

missió 

realitzada 

en interès 

públic                                   

Gestionar el 

registre 

voluntari 

d'afectats per 

les 

participacions 

preferents

Usuaris 

afectats per 

les 

participacion

s preferents

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

data de 

naixement, lloc 

de naixement, 

nacionalitat, 

signatura.

Administraci

ons 

públiques 

competents 

en la 

matèria

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Registres 

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Registre 

d'animals 

domèstics

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Gestionar i 

controlar els 

codis 

identificatius 

d'animals 

domèstics del 

municipi.

Propietaris 

d'animals 

domèstics.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

data de 

naixement, lloc 

de naixement, 

nacionalitat, 

signatura.

Forçes i 

cossos de 

seguretat.

No estan previstes

Registre 

d'unions 

estables 

de parella

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Gestió del 

registre de les 

unions 

estables de 

parella

Ciutadans 

empadronat

s a 

Argentona 

inscrits en el 

registre 

estables

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

número 

d'expedient, 

targeta 

residència, estat 

civil, data de 

naixement, lloc 

de naixement, 

nacionalitat, 

signatura.

Administraci

ons 

públiques 

competents 

en la 

matèria

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Registres 

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.
Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Registre 

d'unions 

civils

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Gestió del 

Registre de les 

parelles 

d'unions civils 

Ciutadans 

empadronat

s a 

Argentona 

inscrits en el 

registre 

civils

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

número 

d'expedient, 

targeta 

residència, estat 

civil, data de 

naixement, lloc 

de naixement, 

nacionalitat, 

signatura.

Administraci

ons 

públiques 

competents 

en la 

matèria

No estan previstes

Registre 

de 

targetes 

d'aire 

comprimit

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Gestió de les 

targetes d'aire 

comprimit per 

part de la 

Policia Local

Persones 

que disposin 

d'armes 

d'aire 

comprimit.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

signatura, 

telèfon, correu 

electrònic.

No es 

preveuen

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Registres 

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.
Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Registre 

d'entitats

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Gestió del 

Registre 

d'entitats del 

municipi.

Persones de 

contacte o 

representant

s de les 

entitats.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

signatura, 

telèfon, correu 

electrònic.

No es 

preveuen

No estan previstes

Registre 

d'interess

os i bens 

patrimoni

als 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

Registrar les 

activitats 

relatives 

a causes de 

possible 

incompatibilit

at i a 

qualsevol 

activitat que 

proporcioni o 

pugui 

proporcionar 

ingressos.          

Registrar  

Bens 

Patrimonials.

Regidors i 

càrrecs 

electes, i 

càrrecs no 

electes de la 

Junta de 

Govern Local 

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.                                                      

Dades sobre 

incompatibilitat

s                                      

Dades 

econòmiques: 

bancàries, 

renda, 

participació en 

societats                                                                            

Publicació 

de les dades 

dels 

registres

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Registres 

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Membres 

de la 

Corporació

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Retribucio

ns dels 

membres 

de la 

Corporació 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

Gestionar i 

tramitar el 

pagament 

dels drets 

retributius 

dels membres 

de la 

corporació per 

l'exercici del 

càrrec

Membres de 

les 

Corporacions 

locals que 

perceben 

retribucions

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.                                                      

Dades sobre 

incompatibilitat

s                                      

Dades 

econòmiques: 

bancàries, 

renda, 

participació en 

societats                                                                            

Dades de bens i 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Membres 

de la 

Corporació



Gestió 

econòmic

a

Pagament

s a 

contractis

tes i 

proveïdors 

(firmadoc)

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Gestionar la 

comptablitat 

del municipi

Contractiste

s i proveïdors

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.                                                                                           

Dades 

econòmiques: 

bancàries                                                                            

Dades de bens i 

transaccions 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstes

Contracta

ció del 

sector 

públic

Contracte

s 

administr

atius

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Gestionar i 

tramitar el 

procediment 

administratiu 

de 

contractació

Licitadors, 

proveïdors i 

contractistes 

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.                                                                                           

Dades 

econòmiques: 

bancàries                                                                            

Dades de bens i 

transaccions 

Administraci

ó tributària

Bancs i 

entitats 

financeres

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Convenis

Convenis 

de 

col·labora

ció

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestionar i 

registrar els 

convenis 

formalitzats 

per 

l´ajuntament 

amb altres 

AAPP, que es 

desenvolupen 

en interès 

públic

Persones 

físiques 

signants del 

conveni i 

altres 

intervinents

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica.                                                                                           

Dades de detalls 

d'ocupació: lloc 

de treball, càrrec                                                                      

No es 

preveuen

No estan previstes

Plantilla 

PL

Art. 6.1.e) 

El 

tractame

nt és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

missió 

realitzada 

en interès 

públic

Gestionar les 

incidències 

policials i les 

internes del 

departament 

de la Policia 

Local

Personal de 

la Policia 

Local

Nº de Registre 

de Personal

Dades 

identificadores

: DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat 

Social o 

Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

No es 

preveuen

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Policia 

Local

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Agenda 

PL

Art. 6.1.e) 

El 

tractame

nt és 

necessari 

per al 

complime

Mantenir de 

relacions 

externes de 

la Policia 

Local

Persones 

que es 

relacionen 

amb la 

Policia 

Local, per 

raó del seu 

Dades 

identificadores

: DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, 

telèfon, nom i 

No es 

preveuen

No estan previstes

Enregistra

ment de 

trucades 

telefòniqu

es i 

radiotelef

òniques 

de la 

Policia 

Art. 6.1.e) 

El 

tractame

nt és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

Enregistrar 

les trucades 

telefòniques 

externes i 

radiotelefòni

ques a la 

Policia Local 

per a la 

Persones 

implicades 

en trucades 

telefònoqu

es externes        

Personal de 

la Policia 

Local

Dades 

identificadores

: DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

Altres 

Cossos 

Policials, 

Fiscalia

No estan previstes

Intervenci

ons de la 

PL

Art. 6.1.e) 

El 

tractame

nt és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

missió 

Realització 

d'actuacions 

de  la Policia 

Local en 

exercici de 

les seves 

competèncie

s

Persones 

implicades 

en una 

intervenció 

policial

Dades 

identificadores

: DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

Altres 

Cossos 

Policials, 

Fiscalia

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 
Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

Policia 

Local

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 
Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 
Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 



Serveis 

socials 

bàsics

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Gestionar i 

tramitar la 

prestació 

d'assistència o 

tractament de 

tipus social

Persones 

sol·licitants 

del servei

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

Altres AAPP 

competents, 

Centres de 

Salut, 

Cossos i 

Forces de 

Seguretat, 

Fiscalia

No estan previstes

Infància, 

adolescèn

cia i 

joventut

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Gestionar i 

tramitar la 

prestació 

d'assistència o 

tractament de 

tipus social 

per a infants i 

joves

Persones 

sol·licitants 

del servei

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

sanitària.

Altres AAPP 

competents, 

Centres de 

Salut, 

Cossos i 

Forces de 

Seguretat, 

Fiscalia

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.
Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Serveis 

Socials



Persones 

amb 

dependèn

cia / gent 

gran

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

missió 

realitzada 

en interès 

públic                                   

RGPD 

679/2016 

Article 

6.1.c. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

Gestionar i 

tramitar la 

prestació 

d'assistència o 

tractament de 

tipus social 

per a persones 

dpendents o 

gent gran

Persones 

dependents 

sol·licitants 

del servei

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

sanitària.

Dades relatives 

a les 

característiques 

personals: estat 

civil, família, 

naixement, lloc 

de naixement, 

edat, sexe, 

nacionalitat.

Dades 

acadèmiques i 

professionals: 

formació, 

titulacions,  

experiència 

professional, 

pertinença a 

Altres AAPP 

competents, 

Centres de 

Salut, 

Cossos i 

Forces de 

Seguretat, 

Fiscalia

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Serveis 

Socials

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Serveis 

comuns 

per a 

persones 

amb 

discapacit

at

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

missió 

realitzada 

en interès 

públic                                   

RGPD 

679/2016 

Article 

6.1.c. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

Gestionar i 

tramitar la 

prestació 

d'assistència o 

tractament de 

tipus social 

per a persones 

amb 

discapacitat

Persones 

discapacitad

es 

sol·licitants 

del servei

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

sanitària.

Dades relatives 

a les 

característiques 

personals: estat 

civil, família, 

naixement, lloc 

de naixement, 

edat, sexe, 

nacionalitat.

Dades 

acadèmiques i 

professionals: 

formació, 

titulacions,  

experiència 

professional, 

pertinença a 

Altres AAPP 

competents, 

Centres de 

Salut, 

Cossos i 

Forces de 

Seguretat, 

Fiscalia

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals
Serveis 

Socials

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Persones 

amb 

drogodepe

ndències 

i/o altres 

addiccions

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

Gestionar i 

tramitar 

l'atenció i 

seguiment de 

les 

drogodependè

ncies

Persones 

sol·licitants 

del servei

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

sanitària.

Dades relatives 

a les 

característiques 

personals: estat 

civil, família, 

Altres AAPP 

competents, 

Centres de 

Salut, 

Cossos i 

Forces de 

Seguretat, 

Fiscalia

No estan previstes

Servei 

a la 

Migració

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Emissió dels 

informes 

de la vivenda 

per a 

autoritzacions 

de residència 

per re 

agrupació 

familiar i dels 

informes 

social per a 

residencies 

temporal per 

Usuaris del 

servei 

la migració

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, e-mail, 

signatura, estat 

civil, data i lloc 

de naixement, 

edat, sexe, 

nacionalitat, 

dades 

econòmiques, 

dades 

d'ocupació, 

dades de 

característiques 

personals,categ

ories especials 

Altres 

administraci

ons 

públiques 

competents 

en la 

matèria

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Serveis 

Socials

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



Atenció a 

la Dona

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

Gestionar i 

tramitar la 

prestació 

d'assistència o 

tractament de 

tipus social 

per a dones

Persones 

sol·licitants 

del servei

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal o 

electrònica, 

imatge, Nº 

Seguretat Social 

o Mutualitat, 

telèfon, nom i 

cognoms, 

signatura 

manual, 

signatura 

electrònica, 

targeta 

sanitària.

Dades relatives 

a les 

característiques 

Altres AAPP 

competents, 

Centres de 

Salut, 

Cossos i 

Forces de 

Seguretat, 

Fiscalia

No estan previstes

Videovigil

ancia

Sistema 

de 

càmeres 

de 

videovigil

ancia

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Enregistramen

t d'imatges a 

través de 

sistemes de 

càmares o 

videocàmares 

amb la 

finalitat de 

preservar la 

seguretat de 

les persones i 

bens, com 

també les 

seves 

instal·lacions.

Persones 

físiques que 

acedeixen a 

instal·lacion

s municipals

Imatge, veu A la Policia 

Local, 

Fiscalia, 

Forçes i 

cossos de 

seguretat

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Serveis 

Socials

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.



SEMPRE-

Ocupació

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

Gestionar el 

servei 

d'ocupació per 

a persones en 

recerca de 

feina.

Persones 

físiques a 

l'atur i/o en 

cerca activa 

de feina.

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal, 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual.

Detalls 

d'ocupació:  lloc 

de treball, 

càrrec.                  

Dades 

acadèmiques: 

historial 

d'educació, 

formació.

Empreses 

que busquen 

incorporar 

nous 

treballadors. 

Altres AAPP 

competents.

No estan previstes

SEMPRE- 

Emprened

oria

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestionar el 

servei de 

promoció de 

creació 

d'empreses i 

emprenedoria. 

Persones 

que 

participen de 

projectes 

d'emprenedo

ria amb el 

supor 

municipal.

Dades 

identificadores: 

DNI, adreça 

postal, 

electrònica, 

imatge, telèfon, 

nom i cognoms, 

signatura 

manual.

Altres AAPP 

competents.

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Promoció 

Econòmic

a

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.



Activitats

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestió de les 

denúncies i 

llicències 

d'activitats de 

l'Ajuntament

Persones 

interessades 

que 

sol·liciten 

una llicència 

d'activitat a 

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, 

informació 

comercial, 

dades 

econòmiques, 

correu electrònic

No es 

preveuen.

No estan previstes

Mercats 

municipal

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestió i 

control de les 

persones que 

tenen una 

parada al 

mercat 

municipal

Titulars dels 

llocs del 

mercat 

municipal

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, 

informació 

comercial, 

dades 

econòmiques, 

correu 

electrònic.

No es 

preveuen.s

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Llicències

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.



Llicències 

urbanism

e

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestió de les 

llicències 

d'obres, 

ocupacio, 

denuncies i 

planejament 

de 

l'Ajuntament

Persones 

interessades 

que 

sol·liciten 

una llicència 

t

Nom i cognoms, 

adreça, telèfon, 

DNI, dades 

econòmiques, 

correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Altres 

programe

s 

educatius

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Registre de 

preinscripció i 

inscripció 

programa de 

qualificació 

professional  i 

de l'aula de 

reforç

Persones 

interessades 

al  programa 

de 

qualificació 

professional  

i de l'aula de 

reforç

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic, 

dades 

econòmiques 

(nº compte), 

imatge, data de 

naixement, 

nacionalitat.

Entitats 

bancaries

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Educació

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Llicències

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.



Cursos 

catalá

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Realització de 

cursos en 

catalá

Persones 

interessades 

a inscriure's 

en l'escola 

d'adults

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic, 

dades 

econòmiques 

(nº compte), 

imatge, data de 

naixement, 

nacionalitat.

Entitats 

bancaries

No estan previstes

Llars 

d'infants

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

Registre de 

preinscripció i 

inscripció a les 

llars d'infants 

municipals

Persones 

interessades 

en un llar 

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic, 

dades 

econòmiques 

(nº compte), 

imatge, data de 

naixement, 

nacionalitat.

Entitats 

bancaries

No estan previstesLes mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Educació

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.



Salut 

pública

Salut 

pública

Reglamen

t General 

de 

Protecció 

de Dades 

2016/679

Article 

6.1.c. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

obligació 

legal 

Gestió dels 

serveis públics 

municipals en 

matèria de 

salut pública.

Persones 

interessades 

en la 

salubritat 

pública i el 

control 

sanitari.

NIF / DNI. Nom i 

cognoms. 

Adreça. Telèfon. 

Signatura 

manuscrita. 

Signatura 

electrònica. 

Correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Festes i 

cultura

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

Organització i 

gestió 

d'activitats 

culturals, 

fires, festa 

major, 

biblioteca,, 

etc.del 

municipi.

Persones 

interessades 

en conèxier i 

participar de 

les activitats 

culturals 

organitzades 

per 

l'Ajuntamen

t.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Serveis 

Municipal

s

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals



Esports 

(piscina, 

argimnton

a)

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestió de les 

activitats 

esportives i 

centres 

esportius 

municipals.

Persones 

usuaries dels 

centres o 

activitats 

esportives 

municipals.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic, 

dades 

econòmiques 

(nº compte), 

imatge, data de 

naixement.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Turisme

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Promoció 

turistica del 

municipi

Persones 

interessades 

en l'oferta 

turistica del 

municipi.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Serveis 

Municipal

s

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.



Participaci

ó 

ciutadana 

(registre 

ciutadà)

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestió 

d'actuacions 

on les 

persones i la 

societat civil 

pugin 

participar de 

la presa de 

decisions 

públiques

Persones 

que 

participen de 

les 

actuacions 

de 

participació 

ciutadana.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Banc de 

temps

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestionar les 

dades dels 

usuaris del 

banc de temps 

per tal de 

generar 

intercanvis de 

serveis 

gratuïts 

Perosne 

sque 

aprticipen en 

el banc de 

temps

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Serveis 

Municipal

s

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals



Queixes

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Atenció i 

tramitació de 

queixes de 

ciutadans.

Persones 

que es 

comuniquen 

amb 

l'Ajuntamen

t per 

presentar 

una queixa 

sobre alguna 

qüesitó 

relativa a 

l'Ajuntamen

t.

Nom i cognoms, 

DNI, adreça, 

telèfon, correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstes

Facultats 

sancionad

ores

Expedient

s 

Sancionad

ors

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

Gestió i 

tramitació de 

tots els 

expedients 

sancionadors 

de 

competència 

de 

l'Ajuntament.

Persones 

interessades 

en un 

expedient 

sancionador.

NIF / DNI. Nom i 

cognoms. 

Adreça. Telèfon. 

Signatura 

manuscrita. 

Signatura 

electrònica. 

Correu 

electrònic.Infrac

cions 

administratives. 

Jutjats i 

Tribunals, 

Forçes i 

cossos de 

seguretat

No estan previstes

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals

Serveis 

Municipal

s

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.

Es conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i en tot 

cas fins que 

s'exerceixi el dret 

a l'oposició al 

tractament.



Protecció 

de dades

Drets de 

protecció 

de dades

RGPD 

679/2016

Article 

6.1.c. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

obligació 

legal 

aplicable 

al 

responsabl

e del 

tractamen

t

Atenció als 

drfets dels 

interessats

Persones 

que 

exerceixen 

els drets 

d'accés, 

rectificació, 

supressió, 

portabilitat, 

limitació del 

tractament i 

oposició

NIF / DNI. Nom i 

cognoms. 

Adreça. Telèfon. 

Signatura 

manuscrita. 

Signatura 

electrònica. 

Correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstesEs conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals



Accés a la 

informaci

ó 

Accés a la 

informaci

ó

Reglamen

t General 

de 

Protecció 

de Dades 

2016/679

Article 

6.1.c. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

obligació 

legal 

aplicable 

al 

responsabl

e del 

tractamen

t

Article 

6.1.e. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

missió 

realitzada 

en interès 

Registre, 

atenció i 

gestió de les 

peticions 

persones a  la 

informació 

pública

Persones 

interessades 

en accedir a 

la 

informació.

NIF / DNI. Nom i 

cognoms. 

Adreça. Telèfon. 

Signatura 

manuscrita. 

Signatura 

electrònica. 

Correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstesEs conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals



Certificats 

Certificats 

de no 

tenir 

anteceden

ts penals 

per 

delictes 

sexuals

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

missió 

realitzada 

en interès 

públic                                   

RGPD 

679/2016 

Article 

6.1.c. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

Expadir els 

certificats en 

relació a 

l'existència 

d'antecednets 

penals per 

delicte sexual 

d eperspones 

que presten 

serveis a 

l'ajutnament 

d'Argentona.

Persones 

interessades 

en  expdar 

aquests 

certificarts

NIF / DNI. Nom i 

cognoms. 

Adreça. Telèfon. 

Signatura 

manuscrita. 

Signatura 

electrònica. 

Correu 

electrònic.

No es 

preveuen.

No estan previstesEs conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals



Patrimoni

Elements 

patrimoni

als

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.b) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per a 

execució 

d'un 

contracte 

RGPD 

679/2016 

Art.6.1.e) 

El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

complime

nt d'una 

missió 

realitzada 

en interès 

públic                                   

RGPD 

679/2016 

Article 

6.1.c. El 

tractamen

t és 

necessari 

per al 

Gestionar i 

inventariar els 

elements 

patrimonials 

que consten el 

Catàleg de 

Patrimoni 

d'Argentona 

Persones 

propietàries 

de l'elemts 

del Catàleg 

de patrimoni 

i  membres 

del Consell 

de Patrimoni

NIF / DNI. Nom i 

cognoms. 

Adreça. Telèfon. 

Signatura 

manuscrita. 

Signatura 

electrònica. 

Correu 

electrònic. 

Propietats

No es 

preveuen.

No estan previstesEs conservaran 

durant el temps 

necessari per 

complir amb la 

finalitat per la 

qual es van 

recaptar i per 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

que es poguessin 

derivar d'aquesta 

finalitat i del 

tractament de les 

dades.

Les mesures 

de seguretat 

implantades, 

contingudes 

en les 

polítiques 

sobre 

compliment 

del RGPD i la 

seguretat de 

les dades 

personals


