Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

SECTOR

DTES

DTES

DTES

DTES

DTES

DTES

DTES

codi
tractament

0117

nom del tractament

Gestió dels Casals i
Centres Civics
municipals

Finalitat del tractament

Gestió de les activitats dels Casals i
centres civics

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Persones que assisteixen
a activitats en els casals
o centres civics

Centres sanitaris i Mutues de
Salut, Companyies
Persones interesades en
d'Assegurances, Contratistes
el procediment d'una
d'Adjudicataris del servei
demanda concreta de
afectat, altres persones
responsabilitat
interessades en el
patrimonial
procediment.

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

0288

Responsabilitat
Patrimonial Municipal

Gestionar demandes de
Responsabilitat Patrimonial

0429

Gestió de les visites
als edificis de la Seu
del Districte de Ciutat
Vella

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis del
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0433

Gestió de les visites
als edificis de la Seu
del Districte
d'Eixample

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis del
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Gestió de les visites
Gestió del Registre d'entrades i
als edificis de la Seu
sortides dels visitants als edificis del
del Districte de SantsDistricte
Montjuic

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0435

0440

0443

Gestió de les visites
als edificis de la Seu
del Districte de Les
Corts

Lleis 39/2015 i 40/2015

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis del
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Gestió de les visites
Gestió del Registre d'entrades i
als edificis de la Seu
sortides dels visitants als edificis del
del Districte de SarriàDistricte
Sant Gervasi

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat, altres dades
derivades de la gestió de
d'especial protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials,
complertes les
treball/comercial,
obligacions legals
econòmiques, menors
derivades de la gestió de
d'edat, salut
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no
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GERÈNCIA

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

SECTOR

DTES

DTES

DTES

DTES

DTES

GEMU

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

0447

Gestió de les visites
Gestió del Registre d'entrades i
als edificis de la Seu sortides dels visitants als edificis del
del Districte de Gràcia
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0448

Gestió de les visites
als edificis de la Seu
del Districte de HortaGuinardó

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis del
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0449

Gestió de les visites
als edificis de la Seu
del Districte de Nou
Barris

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis del
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0450

Gestió de les visites
als edificis de la Seu
del Districte de Sant
Andreu

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis del
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0451

Entrada als edificis de
Gestió del Registre d'entrades i
la Seu del Districte de sortides dels visitants als edificis del
Sant Martí
Districte

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0162

Gestió d'informació
regular sobre l'activitat
municipal

Gestionar la tramesa d'informació
regular sobre l'activitat municipal

Persones que volen rebre
informació municipal

Consentiment informat i
explícit
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no

no

no

no
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades seran
eliminades un cop
identificatives, menors
complertes les
d'edat
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
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GERÈNCIA

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

SECTOR

GEMU

GEMU

GEMU

GEMU

GEMU

GEMU

codi
tractament

0243

0255

0353

nom del tractament

Finalitat del tractament

Realització d'enquestes i estudis
d'opinió pública; aquestes enquestes
Enquestes Municipals i estudis són realitzades a residents a
la ciutat de Barcelona com a aquelles
persones que es trobin a la ciutat

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Residents a la ciutat de
Barcelona com a aquelles
persones que es trobin a
la ciutat

Informar als familiars de l'arribada al
centre escolar del seu fill/filla

Persones que demanen
la inscripció del seu fill/a
al servei Kangoo

Gestió dels usuaris del Rebre informació en relació a Dades
Portal de Dades
Obertes de l'Ajuntament de
Obertes de
Barcelona i fer-ne comentaris al
l'Ajuntament
respecte

Persones usuaries del
portal de dades obertes
de l'Ajuntament de
Barcelona (Open Data
BCN)

Kangoo (validació de
l'arribada a l'escola)

Explotar internament les dades
corporatives per obtenir-ne dades
agregades, estadístiques i/o
despersonalitzades, d'acord al
principi regulat del secret estadístic.

0468

Gestió de les
explotacions
estadístiques
municipals

0620

Registre de persones
voluntàries per
contingències
especials

0627

Explotar internament les dades
Gestió de les
corporatives o sectorials, per obtenirexplotacions de dades ne dades agregades, estadístiques
a petició d'altres
i/o despersonalitzades en funció de
Gerències Municipals
les competències de la Gerència
sol·licitant

Gestió de l'alta en el Registre de
persones voluntàries per situacions
de contingència especial

Persones incloses en
bases de dades
corporatives d'interès
estadístic

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Llei 23/1998, d'estadística
de Catalunya

Persones voluntàries per
contingències especials

Consentiment informat i
explític

Persones incloses en
bases de dades
corporatives o sectorials

Competències municipals
reconegudes en la
normativa sectorial de la
Gerència implicada
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internac.
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

identificatives

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

0 - AJB
Alcaldia i Geréncia
Municipal

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

GEMU

ERPE

ERPE

ERPE

ERPE

codi
tractament

0642

0045

0063

0129

0216

nom del tractament

Finalitat del tractament

Seguiment d'actes
col·lectius organitzats El seguiment de possibles contagis
per l’Ajuntament de
per part de les Autoritats Sanitàries
Barcelona per facilitar Competents per prevenir el risc de
el seguiment de
transmissió i afavorir la contenció de
possibles contagis
la infecció per SARS-CoV-2
SARS-CoV-2

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

A les Autoritats Sanitàries
Competents

Persones afectades pel
tractament

Article 2.4., Resolució
SLT/1429/2020, per la qual
Assistents a actes
s'adopten mesures
col•lectius organitzats per bàsiques de protecció i
l’Ajuntament de
organitzatives per prevenir
Barcelona
el risc de transmissió i
afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2

Gestió del Consell Municipal de
Turisme

Persones que participen
en el Consell Municipal
de Turisme

Autodiagnosi de la maduresa digital

Persones interessades en
desenvolupar una
activitat empresarial a la
ciutat

Gestió de Cementiris
Municipals

Gestió dels Cementiris Municipals

Persones que tenen la
possessió d'un nínxol o
panteó en un cementiri
municipal

Oficina Municipal d'
Informació al
Consumidor (OMIC)

Atendre consultes de les persones
interessades en matèria de consum.
Gestionar queixes, reclamacions o
denúncies interposades contra
proveïdors de béns o prestadors de
serveis. Tramitar reclamacions,
incloent la mediació en un conflicte
entre consumidors i empresaris o el
trasllat dels expedients als òrgans i
entitats competents

Consell Municipal de
Turisme i Ciutat

Autodiagnosi de la
Maduresa Digital

Al comerç, empresa o
professional reclamat

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Persones que han fet
alguna reclamació a la
OMIC

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Competències municipals
reconegudes en la
normativa vigent

Exercici de competències i
potestats públiques
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives, de
contacte

Les dades seran
cancel·lades
definitivament
transcorregut un mes
des de la celebració de
l'acte col·lectiu

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

ERPE

ERPE

ERPE

ERPE

ERPE

codi
tractament

0217

0230

0234

0286

0287

nom del tractament

Junta Arbitral

Dinamització
empresarial

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Arbitratge: Tramitació de la petició
d'arbitratge i notificació de laudes
Consultes; Atendre sol·licituds
d'informació; Adhesió: Gestió de
l'adhesió d'empreses i autònoms al
sistema arbitral de consum

A les empreses i negocis
contra les quals es reclama
(tot i que abans el consumidor
sempre ha de haver reclamat
prèviament a l’empresa); i a
Organs i Entitats que siguin
competents per resoldre
l'assumpte en funció de la
matèria (per exemple, altres
ajuntaments, l'Agència
Catalana de Consum, l’OMIC,
etc.)

Persones que han fet
alguna reclamació
mitjançant la Junta
Arbitral

Promoció econòmica i foment de
l’ocupació

Persones que participen
A la Generalitat de Catalunya,
en diferents programes,
al Servei d'Ocupació i a
cursos, esdeveniments
entitats de la UE a fi de poder
relacionats amb
justificar determinades ajudes
l'ocupació i formació a la
o subvencions
ciutat de Barcelona

Concessions

Gestió de concessions de
l’Ajuntament de Barcelona

Sol·licitants de
concessions municipals

Castell de Montjuic
(gaudir+BCN)

Gestionar els actes i promocions que,
per fomentar la cultura i la història de
la nostra ciutat, promoure el nostre
municipi per aconseguir la implicació i
participació dels ciutadans en les
activitats culturals i del patrimoni
històric i/o artístic de la ciutat

Persones interessades en
participar en els actes i
promocions ofertes per
l'Ajuntament pel foment
de les activitats culturals i
del patrimoni històric i/o
artístic

Parc Güell
(gaudir+BCN)

Gestionar els actes i promocions que,
per fomentar la cultura i la història de
la nostra ciutat, promoure el nostre
municipi per aconseguir la implicació i
participació dels ciutadans en les
activitats culturals i del patrimoni
històric i/o artístic de la ciutat

Persones interessades en
participar en els actes i
promocions ofertes per
l'Ajuntament pel foment
de les activitats culturals i
del patrimoni històric i/o
artístic

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Real Decreto 231/2008, 15
de febrer

Consentiment informat i
explícit

Competències municipals
reconegudes en la
normativa vigent

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
eliminades un cop
identificatives,
complertes les
personals/socials,
obligacions legals
treball/comercial, salut
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
biometriques, altres
dades d'especial
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

ERPE

ERPE

ERPE

ERPE

ERPE

ETCH

codi
tractament

0289

nom del tractament

Dret de pas pel Parc
Güell

Finalitat del tractament

Promoció del comerç Gestionar la promoció del comerç de
de Barcelona
Barcelona

0547

Coordinar la contractació
administrativa així com publicar en el
web de transparència les
Gestió d'adjudicacions
adjudicacions de contractes públics
a tercers
dels districtes, gerències i els ens
dependents de l’Ajuntament de
Barcelona

Promoció Econòmica
de Barcelona

0637

Assessorament a
Assessorament, seguiment i
empreses,
avaluació de les acciones tècniques,
establiments i serveis
econòmiques, formatives i de
de valor afegit
promoció de l'activitat econòmica, a
vinculats a la ciutat de les empreses, establiments i serveis
Barcelona
vinculats a la ciutat de Barcelona

Lloguers

no

Generalitat de Catalunya

Gestió de serveis a emprenedors i
futurs comerciants. Difusió dels
serveis i sinergies derivades del
model mediterrani de comerç,
especialment entre les persones
d'altres estats

0603

Persones afectades pel
tractament

Persones que volen
accedir a la zona
restringida del Parc Güell

Gestió de l'accés a la zona
restringida del Parc Güell

0459

0232

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Consentiment informat i
explícit

Persones físiques i
jurídiques de l'àmbit del
comerç, com les
Llei 18/2017, de comerç,
associacions de
serveis i fires, DF 2ª punt
comerciants, entitats de
4c
comerç sense ànim de
lucre, societats mercantils
i autònoms

Persones que mantenen
relacions de caire
Exercici de competències i
econòmic amb
potestats públiques
l'Ajuntament

Persones de la comunitat
internacional que viuen a
la ciutat de Barcelona
(empresaris/es, membres
del consolat, etc.)

no

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Persones de contacte
designades per les
empreses, establiments i
serveis que participin en
les diferents campanyes
de promoció econòmica
de la ciutat

Gerència de Cadastre
Persones que tenen un
Gestió dels arrendaments contractats
(actualització de dades) i a
contracte de lloguer amb
per l'Ajuntament de Barcelona, ja
l'Agència Tributària Catalana
l'Ajuntament
sigui llogater o arrendatari
(liquidació d'impostos)

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Art. 219 LMRLC Art. 83
TRRL
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives i de
contacte

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

codi
tractament

0005

0014

0246

0249

0251

0253

nom del tractament

Protocol

Correu Alcaldessa

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones que per raó del
seu càrrec o trajectòria
pública, tenen un
contacte protocol·lari amb
l'Ajuntament de
Barcelona

Correspondència i contactes
d'Alcaldia i Protocol

Gestió dels correus tramesos a
l'Alcaldessa

Registre General

Gestió dels registres d'entrada i
seguiment d'expedients

Les dades seran
comunicades a l'òrgan o
entitat competent per la
continuació del tràmit

Taulell edictes

Al tauler d'edictes de l'Ajuntament de
Barcelona trobareu actes i
comunicacions que, per disposició
legal o reglamentària, s'hi han de
publicar obligatòriament

Les dades seran
comunicades a l'òrgan o
entitat competent per la
continuació del tràmit

Correspondència
general

Gestió del correu corporatiu de
l'Ajuntament de Barcelona

Gestionar l’accés a les instal•lacions
Accessos, consulta,
d’arxiu, les peticions de consulta, de
reproducció i difusió
reproducció, de préstec intern de
dels fons documentals
documents, i la difusió d’activitats i
d'Arxius Municipals
serveis

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Persones que volen
contactar amb
l'Alcaldessa

Consentiment informat i
explícit

Persones que han lliurat
una instància a
l'Ajuntament

Art. 38.1 Llei 30/1992. Art.
16 Llei 39/2015. Art. 41
Llei 26/2010. Art. 151 RD
2568/1986

Persones que han lliurat
una instància a
l'Ajuntament

Decret d'Alcaldia, 15 de
gener de 2010

Persones amb qui
l'Ajuntament ha de
contactar en exercici de
les seves competències o
potestats

Art. 4.1 CEAL Art. 71.2
LMRLC

Persones usuaries
d’Arxius Municipals

Llei 10/2001, de 13 de
juliol, de gestió d’arxius i
documents, Llei 19/2014,
de transparència,
informació pública i bon
govern, Art. 225 del Text
refós de la llei municipal i
de règim local de
Catalunya (TRLMRLC)
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es fan transf.
internac.
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no

no

no

no

no

no

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
treball/comercial,
videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

codi
tractament

0260

nom del tractament

Gestió de premis i
medalles honorífiques

Finalitat del tractament

0265

Gestió de les visites i
control d'accés als
edificis Municipals

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis
municipal per raons de seguretat,
informació i planificació

Gestió d'usuaris de
biblioteques

Gestió dels serveis d’informació als
usuaris com préstec, catàleg, alertes,
novetats, etc. i dels usos de les
instal·lacions del Servei de
Documentació i Accés al
Coneixement i altres biblioteques de
l’Ajuntament de Barcelona

0278

Gestió dels procediments judicials i
administratius instats o interposats
Assessorament
contra resolucions administratives i
judicial, representació i
emissió dels informes jurídics
defensa de la
requerits Recollida i tractament de les
corporació
dades que consten en el documents
judicials o administratius

Càmeres
videovigilància

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Art. 4.1 CEAL Art. 71.2
LMRLC

Acord Reglament de
Funcionament del Registre
d'Unions Civils, 22 d'abril
Gestió del Registre Municipal Unions
Persones inscrites al
de 1994. Per acord de la
Notaries i Ministeri de Justicia
Civils Ajuntament Barcelona
registre de parelles de fet Comissió de Govern de 21
de desembre de 2011, el
Registre no admet noves
altes.

Unions Civils

0273

Persones afectades pel
tractament

Persones que han rebut
una medalla de la ciutat o
altre menció honorífica

Correspondència i contactes
d'Alcaldia i Protocol

0263

0271

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Control d'accés a edificis,
equipaments i locals municipals

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis municipals
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Gestors de Xarxes de
Biblioteques Públiques

Persones usuaries de la
xarxa corporativa de
SEDAC (Servei de
Documentacio i Accés al
Coneixement ) i ciutadans

Personal municipal o
persones implicades en
procediments jurídics de
l'administració municipal

Consentiment informat i
explícit

Llei Orgànica del Poder
Judicial

Complir una missió
Persones que accedeixen
d'interès públic o en
a edificis o locals
exercici de poders públics
municipals
atorgats al responsable
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials,
complertes les
geolocalització, altres
obligacions legals
dades d'especial
derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, altres
dades d'especial
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

codi
tractament

0281

0298

0301

0303

0334

0365

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Persones físiques i
jurídiques que
desenvolupin la seva
activitat empresarial o
professional de forma
acreditada i reconeguda a
la zona d'influència
metropolitana de la ciutat
de Barcelona, així com
els productes o els
serveis vinculats
simbòlicament amb la
ciutat

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Usuaris de la Marca
Barcelona

Gestió del Registre d'Usuaris de la
marca "Barcelona"

Premis, Concursos i
Promocions

Gestió de premis, concursos i
promocions promoguts o
esponsoritzats per l'Ajuntament,
(poden comportar aportacions
econòmiques de tercers)

Registre de bens
patrimonials

Registre de les declaracions de béns
patrimonials dels membres de la
corporació municipal que presenten
en compliment de l'obligació legal
que tenen de fer-ho

Regidors/es directius/ves
i funcionaris/es que
ocupen llocs de lliure
designació

Contracte o mesures
precontractuals,
consentiment informat i
explicit, missió realitzada
en interès públic; Art. 15
ROM. Art 56 Llei 19/2014,
29 de desembre

Registre d'interessos,
d'incompatibilitats i
activitats

Registre de les declaracions
d'activitats i incompatibilitats dels
membres de la corporació municipal
que presenten en compliment de
l'obligació legal d'haver de fer-ho

Regidors/es directius/ves
i funcionaris/es que
ocupen llocs de lliure
designació

Contracte o mesures
precontractuals,
consentiment informat i
explicit, missió realitzada
en interès públic; Art. 15
ROM. Art 56 Llei 19/2014,
29 de desembre

Gestió de
Subvencions i Ajuts

Gestió de les subvencions
demanades a l'Ajuntament de
Barcelona

Interventors (suport
electoral)

Gestió associada a la utilització dels
locals susceptibles d'ésser emprats
com a col·legis electorals en les
consultes electorals celebrades a la
ciutat de Barcelona

Persones que volen
participar en un concurs o
Si s'escau, als tercers que els
accedir a un premi o
subvencionen
promoció atorgat o
promocionat per
l'Ajuntament

AEAT, TGSS, SISPAP

Al Responsable del
Tractament (JEZ, Junta
Electoral de Zona)

Persones que demanen
una subvenció o
prestació assistencial

Persones nomenades
pels partits com a
interventors o apoderats

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Llei 38/2003, General de
Subvencions.

Encàrrec de tractament
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat, altres dades derivades de la gestió de
d'especial protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

identificatives, altres
dades d'especial
protecció

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

GREC

codi
tractament

0394

nom del tractament

Padró municipal
d'habitants

Finalitat del tractament

Gestionar el Padró Municipal
d'Habitants

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Les exigides per la legislació
Persones empadronades
vigent, com: Institut Nacional
a la ciutat
d'Estadística (INE)

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Art. 17.1 LBRL Art. 42.1
LMRLC

Càrrecs meses
electorals

Gestió de competències en consultes
electorals a la ciutat de Barcelona

A més de a l'Administració
convocant, les retencions
fetes als pagaments es
comunicaran a l'Agència
Tributària

0404

Gestió col·legis
electorals

Gestió associada a la utilització dels
locals susceptibles d'ésser emprats
com a col·legis electorals en les
consultes electorals celebrades a la
ciutat de Barcelona

A més de a l'Administració
convocant, les retencions
fetes als pagaments es
comunicaran a l'Agència
Tributària

0611

Gestió dels Fons
Documentals de
l’Arxiu Municipal de
Barcelona i gestió de
l'arxiu electrònic (earxiu)

Gestió de la documentació que
ingressa a l’Arxiu Municipal, tant en
format paper com digital, incloent:
classificació, descripció, arxivament i
custodia (tant interna com externa) i,
si s'escau, destrucció

Les persones i col·lectius
Llei 10/2001, de 13 de
que consten en el fons
juliol, de gestió d’arxius i
documental municipal i
documents; Decret
altres fons custodiats a
13/2008, de 22 de gener,
l'Arxiu Municipal de
sobre accés, avaluació i
Barcelona Persones que
tria de documents
els volen consultar

Participació en activitats organitzades
per l'Ajuntament de Barcelona

Persones participants en
les activitats organitzades
per l'Ajuntament de
Barcelona

0403

Les dades es publicaran a
mitjans de comunicació de
l'Ajuntament de Barcelona

Persones que donen
suport a la preparació de
les eleccions i els
col·legis electorals

Persones que donen
suport a la preparació de
les eleccions i els
col·legis electorals

Art. 43.3 EAC

Art. 43.3 EAC

Consentiment informat i
explític

0621

Compartint vivències

0632

Reglament de Participació
Verificar les dades de les persones
Persones que han donat Ciutadana de l’Ajuntament
que han donat suport a una iniciativa Temporal a empresa externa
suport a una iniciativa
de Barcelona i
Signatures iniciatives
per verificar dades. Definitiu a
ciutadana per comprovar que
ciutadana mitjançant la
consentiment explícit i
ciutadanes
compleixen els requisits establerts al
Secretaria Municipal
seva signatura
informat de la persona
Reglament de Participació Ciutadana
afectada
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

identificatives,
personals/socials,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
Les vostres dades seran
treball/comercial,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
eliminades un cop
econòmiques,
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
complertes les
infraccions penals,
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
obligacions legals
menors d'edat, salut,
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
derivades de la gestió de
videovigilancia, altres
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
l’activitat.
dades d'especial
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

identificatives,
personals/socials

identificatives
personals

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

3 mesos després de
l'acció demanada

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

IMH_

IMH_

IMH_

IMH_

IMMB

IMMB

codi
tractament

0332

0337

0346

0619

nom del tractament

Gestió del Cadastre
de Barcelona

Imatges expedients
multes i tributs

Finalitat del tractament

Gestió de dades per la Direcció
General de Cadastre

Gestió del procediment de cobrament
de tributs i ingressos de dret públic de
l'Ajuntament de Barcelona

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Persones propietàries i
altres titulars de
determinats drets reals

Gestió del procediment de gestió,
recaptació, inspecció i revisió
d'ingressos de dret públic

Llei de Trànsit,
Ordenances municipals de
circulació, Llei d'Hisendes
Locals, LGTributaria, Llei
1/2006 de Règim especial
de Barcelona, Carta
Municipal de Barcelona,
LRMC, Llei 39/2015,

Llei d'Hisendes Locals,
LGTributaria, Llei 1/2006
Les exigides per la legislació
Persones subjectes a un
de Règim especial de
vigent: Agència Tributaria,
impost o sanció municipal Barcelona, Carta Municipal
DGT
de Barcelona, LRMC, Llei
39/2015

0219

Gestió de la revista/butlletí contenint
Comunicació-Mercats
informació dels
mercats de Barcelona

Persones que sol·liciten
informació sobre els
mercats municipals

0220

Gestiona les promocions de
productes i altres esdeveniments que
puguin organitzar-se en els mercats,
així com filmacions o sessions de
fotografies en els mercats

Persones que volen fer
activitats en els mercats
(filmacions, fotografies,
etc.)

Tràmits en Mercats
Municipals

Encàrrec de tractament

Llei d'Hisendes Locals,
LGTributaria, Llei 1/2006
Persones subjectes a un
de Règim especial de
impost o sanció municipal Barcelona, Carta Municipal
de Barcelona, LRMC, Llei
39/2015, Llei de Trànsit

Procediment
sancionador per
Persones subjectes a una
infraccions de la Llei Gestió del procediment de cobrament
sanció per infracció de
Les exigides per la legislació
de Trànsit i circulació de multes de trànsit de l'Ajuntament
l'ordenança d'ús de les
vigent: DGT
vial i l'ordenança de
de Barcelona
vies i els espais públics
Circulació de Vianants
de Barcelona
i de Vehicles (OCVV)

Procediment de
gestió, recaptació,
inspecció i revisió
d’ingressos de dret
públic

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

art. 25, 26, 27, LBRL
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, altres
dades d'especial
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives, altres
dades d'especial
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, altres
dades d'especial
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, altres
dades d'especial
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

IMMB

PDO_

PDO_

PDO_

PDO_

PDO_

codi
tractament

0425

0113

0115

0300

0307

0315

nom del tractament

Entrada als edificis de
l'institut Municipal de
Mercats

Relacions sindicals

Convenis de
pràctiques educatives

Gestió del Talent

Nomina

Inspecció mèdica

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants a l'edifici

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Gestionar les relacions entre la
representació dels/de les
treballadors/es i l'Administració

Altres administracions

Habilitació legal (RDLeg.
5/2015, pel qual s'aprova
Representants dels
el text refós de la Llei de
treballadors i
l'Estatut bàsic de l'empleat
treballadores municipals
públic; Llei orgànica
11/1985, de 2 d'agost de
Llibertat Sindical)

Gestió de cooperació educativa

Altres administracions,
centres educatius (FP dual) i
entitats bancàries

Identificació de perfils professionals

Abonament de la nòmina al personal
municipal, càrrecs electes i persones
assimilades

Seguiment de l'absentisme laboral

Altres administracions i
entitats bancàries

Estudiants
universitaris/es i de
formació professional
(modalitat dual)

Contracte o mesures
precontractuals

Personal municipal i
persones que hagin
participat en processos
de provisió o selecció

Consentiment informat i
explícit

Personal municipal,
càrrecs electes i
persones assimilades

Habilitació legal (RDLeg.
5/2015, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat
públic; RDLeg. 2/2015, de
23 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut dels
treballadors); contracte o
mesures precontractuals.

Personal municipal

Contracte o mesures
precontractuals
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
acadèmiques i
professionals, dades
d'ocupació laboral,
dades econòmiques,
afiliació sidical

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals,
complertes les
acadmèmiques i
obligacions legals
professionals, dades de
derivades de la gestió de
menors d'edat
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

identificatives,
personals/socials,
ocupació
laboral/comercial,
acadèmiques i
professionals

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
personals/socials,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
ocupació
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
laboral/comercial,
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
econòmiques, menors
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
d'edat, salut, altres
derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
identificatives, ocupació
complertes les
laboral,salut
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

PDO_

PDO_

PDO_

PDO_

PDO_

PDO_

codi
tractament

0316

0319

0322

0323

0327

0385

nom del tractament

Gestió d'ajuts

Finalitat del tractament

Tramitació d'ajuts de Fons d'Acció
Social o d'Acord/Conveni

Selecció de Personal

Gestió dels processos de provisió i
selecció (temporal i definitiva)

Prevenció de riscos
laborals

Gestió dels recursos preventius en
seguretat i salut laboral del
l'Ajuntament de Barcelona i
Organismes mancomunats

Regim disciplinari

Gestió dels expedients disciplinaris

Formació (presencial
o virtual)

Gestionar els processos necessaris
per organitzar i registrar la formació
de personal de l'Ajuntament i els
organismes autònoms

Participació Interna
(Decidim intern)

Gestió d'enquestes internes,
inscripció i documentació de jornades
internes. Gestió de la participació
interna.

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Altres administracions

Altres Administracions

Altres administracions

Persones afectades pel
tractament

Personal municipal

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat

habilitació legal (RDLeg.
Personal municipal i
5/2015, pel qual s'aprova
ciutadans/es que es
el text refós de la Llei de
presenten a processos de
l'Estatut bàsic de l'empleat
selecció (oferta pública,
públic); contracte o
promoció, provisió)
mesures precontractuals

Personal municipal que
resti sota la cobertura del
Servei de Prevenció
Mancomunat de
l'Ajuntament de
Barcelona.

Habilitació legal (Llei
31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció
de riscos laborals) i
Contracte o mesures
precontractuals,

Personal municipal

Habilitació legal (RDLeg.
5/2015, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat
públic; RDLeg. 2/2015, de
23 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut dels
treballadors; Llei 16/1991,
de 10 de juliol, de les
policies locals); contracte o
mesures precontractuals

Personal municipal

Habilitació legal (RDLeg.
5/2015, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat
públic); contracte o
mesures precontractuals

Personal municipal

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
personals/socials,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
treball/comercial,
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
econòmiques menors
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
d'edat i persones
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
vulnerables, salut,
derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
altres dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

no

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
personals/socials,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
treball/comercial,
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
econòmiques, salut,
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
infraccions penals i
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
administratives, altres derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

no

identificatives,
personals, d'ocupació
laboral, salut

no

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
Les vostres dades seran
personals/socials,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
eliminades un cop
treball/comercial,
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
complertes les
infraccions penals i
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
obligacions legals
administratives, salut,
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
derivades de la gestió de
altres dades d'especial
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
l’activitat.
protecció
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals,
complertes les
acadèmiques i
obligacions legals
professionals, ocupació
derivades de la gestió de
laboral
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
acadèmiques i
professionals,
d'ocupació laboral

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

SECTOR

PDO_

PDO_

PDO_

PDO_

codi
tractament

0456

0556

0557

0558

nom del tractament

Gestió del Pla de
Pensions

Comunicació interna

Protocols per a
dignitat i la no
discriminació en el
treball; per a
situacions
d'assetjament sexual i
per raó de sexe,
d’orientació sexual, de
la identitat de gènere i
d’expressió de gènere

Vigilància de la Salut

Finalitat del tractament

Gestionar el Pla de Pensions
corporatiu

Gestió de la comunicació interna al
personal municipal

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Entitat gestora del Pla

Persones empleades o ex
empleades de la
corporació que estan
apuntats al pla de
pensions corporatiu

Personal municipal

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Contracte o mesures
precontractuals

Aplicació de les actuacions previstes
en el Protocol per als casos que
afectin la dignitat, en el Protocol per a
situacions d'assetjament sexual i per
raó de sexe, així com en el Prorocol
per a situacions d'assetjament per
raó d'orientació sexual, identitat de
gènere i expressió de gènere

Habilitació legal (RDLeg.
5/2015, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat
públic; RDLeg. 2/2015, de
Personal municipal inclòs
23 d'octubre, pel qual
a l'àmbit d'aplicació del s'aprova el text refós de la
respectiu protocol, així
Llei de l'Estatut dels
com terceres persones treballadors; Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de
alienes afectades
prevenció de riscos
laborals), Contracte o
mesures precontractuals,
consentiment informat i
explicit.

Vigilància de la salut. Adaptació llocs
de treball i protecció de treballadors
especialment sensibles

Relació de prestació de
serveis, Llei 31/1995, de 8
de novembre, de
prevenció de riscos
laborals i consentiment en
les revisions mèdiques
voluntàries

Personal municipal
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals,
econòmiques i
d'ocupació laboral

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
acadèmiques i
professionals,
d'ocupació laboral

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
Les vostres dades seran
personals/socials,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
eliminades un cop
d'ocupació laboral,
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
complertes les
salut, vida sexual o
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
obligacions legals
orientació sexual, altres
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
derivades de la gestió de
dades d'especial
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
l’activitat.
protecció
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals,
professionals i
sanitàries laborals

Fins al final de la relació
de prestació de serveis,
llevat que s'hagin de
conservar a efectes del
que disposa l'article 22.5
de la Llei 31/1995.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

1a Tin. ALCALDIA
Economia,
Turisme, Comerç i
Hisenda

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

SECTOR

PDO_

PDO_

SIND

EU__

EU__

codi
tractament

0568

0571

0418

0458

0628

nom del tractament

Recursos i litigis

Gestió ordinària del
personal

Finalitat del tractament

Recursos administratius en matèria
de personal, inspeccions de treball,
procediments davant la jurisdicció
social i contenciosa administrativa l i
execucions de sentències judicials

Gestió ordinària del personal, de les
borses de treball i de tramitació de
sol·licituds de compatibilitat activitats
dels treballadors/es municipals

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Altres administracions

Habilitació legal (Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu
comú de les
Personal municipal i/o administracions públiques;
persones recurrents o
Llei 29/1998, de 13 de
reclamants i part actora i
juliol reguladora de la
persones interessades en jurisdicció contenciosa
els procediments judicials
administrativa; Llei
36/2011, de 10 d'octubre,
reguladora de la jurisdicció
social); contracte o
mesures precontractuals

Altres administracions

Habilitació legal (RDLeg.
5/2015, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat
públic; RDLeg. 2/2015, de
Personal municipal,
23 d'octubre, pel qual
personal electe i assimilat
s'aprova el text refós de la
i persones que formen
Llei de l'Estatut dels
part de les borses de
treballadors); contracte o
treball
mesures precontractuals,
consentiment informat i
explicit per al permís per
fills/es amb càncer o altra
malaltia greu

Gestió dels expedients Atendre les queixes o peticions que
de la Sindicatura de
els ciutadans fan davant a la
Greuges
Sindicatura de Greuges

Persones que demanen
suport a la Sindicatura de
Greuges municipal

Consentiment informat i
explícit

Gestió de les visites
als edificis d'Ecologia
Urbana

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants a l'edifici de
Torrent de l'Olla

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
a l'edifici
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Gestió dels expedients
de l'autoritas

Gestionar les dades de caràcter
personal contingudes en els
expedients tramitats mitjançant
AUTORITAS

Persones físiques que
Art. 25.2 LRBRL + Art.
sol·liciten o front a les
66.2 del TR de la Llei
quals s'obren
Municipal i de Règim Local
expedients administratius
de Catalunya
tramitats via AUTORITAS

Generalitat de Catalunya i
altres entitats locals, si
s’escau
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internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
acadèmiques i
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
Les vostres dades seran
professionals,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
eliminades un cop
d'ocupació
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
complertes les
laboral/comercial,
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
obligacions legals
econòmiques,
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
derivades de la gestió de
infraccions penals o
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
l’activitat.
administratives, menors
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
d'edat, altres dades
d'especial protecció

no

identificatives,
personals/socials,
acadèmiques i
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
professionals, dades de Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
treball/comercial,
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
complertes les
econòmicofinanceres i
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
obligacions legals
d'assegurances, salut,
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
altres dades d'especial derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
l’activitat.
protecció, dades de
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
familiars necessàries
per la gestió de
permisos

no

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
econòmiques

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

SECTOR

MASU

MASU

MASU

MASU

MOB_

MOB_

codi
tractament

0201

0205

0308

0377

0160

0163

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Recollida de residus
sòlids urbans (SIGNET
grans productors)

Gestió del preu públic de Residus
Sòlids urbans

Les exigides per la legislació
vigent, com: AEAT. A la
Hisenda Municipal, per la
liquidació corresponent

Videocàmeres en
Parcs per control
d'equipament

Control d'accés a edificis,
equipaments i locals municipals per
part dels treballadors per compte del
sector públic local

nom del tractament

A entitats gestores Plans de
Gestió ordinària del
Pensions i les exigides per la
personal i la Nòmina Gestió ordinaria i abonament nòmina legislació vigent: AEAT, Seg.
de l'Institut de Parcs i
al personal de Parcs i Jardins
Social, FREEMAP, ... I a les
Jardins
entitats bancàries que
realitzen l'abonament

Usuaris de
Gestionar les activitats del centre de
l’equipament
la platja com prestar el servei de bany
d’educació ambiental
assistit, per als usuaris que ho
municipal El Centre de
sol·licitin
la Platja

Imatges de les
càmeres de transit

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Llei d'Hisendes Locals,
LGTributaria, Llei 1/2006
Persones subjectes a la
de Règim especial de
taxa de residus sòlids Barcelona, Carta Municipal
urbans
de Barcelona, LRMC, Llei
39/2015. Llei 8/1989 de
Taxes i Preus Públics

Persones que accedeixen Art. 52 RDL 5/2015 EBEP i
a edificis o locals
Art. 20 RDL 2/2015 Estatut
municipals
dels treballadors

Contracte o mesures
Personal del
precontractuals;
Inst.Municipal de Parcs i
consentiment informat i
Jardins
explícit; i missió realitzada
en interès públic

Usuaris del Centre de la
Platja i del servei
d'assistència al bany i els
seus acompanyants

Consentiment informat i
explícit

Llei de Trànsit i Seguretat
Les exigides per la legislació
Persones subjectes a
Vial, Llei 1/2006 de Règim
vigent, com: DGT, AEAT,
Gestió del procediment sancionador
procediment sancionador
especial de Barcelona,
Agència Tributària Catalana.
per infracció a normativa de trànsit
derivat de l'ordenança de
Carta Municipal de
A la Hisenda Municipal, per la
trànsit
Barcelona, LRMC, Llei
liquidació corresponent
39/2015

Accés o aparcament a
Gestió de l'accés o l'aparcament en
zones regulades o
zones regulades
restringides

Persones amb
autorització d’aparcament
o accés en zones d’horari
limitat o regulat

Art. 19.1 d) LREB

Pàgina 16 de 39

es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
econòmiques, salut,
obligacions legals
altres dades d'especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut /
dades d'especial
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
menors d'edat

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

SECTOR

MOB_

MOB_

MOB_

MOB_

MOB_

MOB_

codi
tractament

0171

0177

0182

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

BICING

Persones afectades per
la retirada del vehicle

Gestió de la grua municipal

0203

0206

Càmeres de
videovigilància, control
d'accés i manteniment
d'equipaments i
instal·lacions

0348

Càmeres zones zero
Gestionar les videocàmeres d'accés
emissions i
a zones zero emissions i
procediments
procediments sancionadors que se'n
sancionadors que se'n
derivin
derivin

Gestió de càmeres de
videovigilància, control d'accés i
manteniment d'equipaments i
instal·lacions

Art. 74.1 i 2 CMB

Art. 19.2 a) LREB

Persones usuaries del
BICING

Gestió del servei de Bicing

Cens de les persones
propietàries de
Registre de propietaris de vehicles
vehicles elèctrics i
elèctrics de Barcelona i Aplicació
ECOVE (Visor de
mòbil per consultar i accedir als punts
punts de recàrrega de
de recàrrega així com gestionar les
vehicles elèctrics i
sessions de recàrrega
gestió d'aquestes
recarregues)

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Persones que tenen la
concessió d'una plaça
d'aparcament municipal o
que ocupen una plaça de
rotació

Gestió de persones titulars i/o
Aparcament municipal
usuàries de places d’aparcament de
(Pàrquing)
concessió o rotació

Grua Municipal

Persones afectades pel
tractament

Les dades seran
comunicades a l'òrgan o
entitat competent per la
continuació del tràmit

Persones propietàries
d'un vehicle elèctric i que
s'inscriguin

Persones que utilitzen
l'espai i/o equipament
municipal

Art. 42.3 CMB

Consentiment informat i
explícit

Art. 4.1 CEAL Arts. 71.2 i
225.1 TRLMRLC

Art. 4.1 CEAL Art. 71.2
Persones que accedeixen
TRLMRLC Art. 139 LRBRL
amb el seu vehicle a una
Ordenança relativa a la
Zona de Zero Emissions
restricció de determinats
en una jornada d'accés
vehicles a la ciutat de
restringit
Barcelona
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
econòmiques,
geolocalització

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
Les vostres dades seran
econòmiques,
eliminades un cop
videovigilancia / dades
complertes les
d'especial protecció
obligacions legals
(relacionat amb
derivades de la gestió de
procedim sancionador)
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

2a Tin. ALCALDIA
Ecologia Urbana,
Infraestructures i
Mobilitat

SECTOR

URB_

URB_

URB_

URB_

URB_

URB_

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

0140

Règims d'intervenció
administrativa
Gestió de llicències d'obres i activitats
(llicències i
o d'ocupació d'espai públic
comunicats)

0157

Gestió del procediment de disciplina
Gestió de denúncies i
per infracció a les ordenances
sancions per infracció
municipals, tret de les que afecten a
a les ordenances
la normativa de trànsit o a la de
municipals
convivència

0173

0175

0198

0588

Gestió urbanística

Execució de
Sentencies

Informació Urbanística

Informes i Certificats
Urbanístics

Gestió plans per expropiacions i per
reparcel·lacions (Unitat d'Actuació de
Gestió Urbanística)

Atendre execució de sentències

Gestió d'informació urbanística

Emetre informe/certificat sobre el
règim urbanístic de les finques i el
planejament aplicable

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Persones que demanen
llicències d'obres i
activitats o d'ocupació
d'espai públic

Les exigides per la legislació
Persones subjectes a
vigent, com: AEAT, Agència
procediment sancionador
Tributària Catalana. A la
derivat d'ordenances
Hisenda Municipal, per la
municipals
liquidació corresponent

Persones afectades per
l'execució de plans
d'expropiacions

Persones afectades per
l'execució de plans
d'expropiacions

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Art. 234 LMRLC Art. 70 i
88 TRRL Art. 235 LMRLC
Art.90 TRRL Art. 71 CMB

Competències municipals
reconegudes en la
normativa vigent
/Ordenança Reguladora
del Procediment
Sancionador i totes i
cadascuna de les
Ordenances aplicables

Art. 25.2 d) LBRL Art. 66.3
d) LMRLC

Art. 25.2 d) LBRL Art. 66.3
d) TRLMRLC i Art. 103.3
de la LJCA

Persones que demanen
Art. 25.2 d) LBRL Art. 66.3
rebre informació
d) TRLMRLC
urbanística

Persones que demanen
certificats o informes
urbanístics

Text Refós de la Llei
d’Urbanisme 1/2010 i
Reglament 305/2006
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
menors d'edat, salut,
obligacions legals
altres dades d'especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

SECTOR

ATDT

ATDT

ATDT

ATDT

ATDT

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

0006

Servei multicanal
d'Informació i Atenció
Ciutadana

Gestionar el tràmit o servei sol·licitat
a l'Ajuntament i donar suport a la
tarmitació electrònica

A l'organ competent per la
continuació del tràmit

0011

Responsables i
Referents en
equipaments, entitats i
actes d'interès ciutadà
(ASIA)

Gestió de les dades de contacte de
les persones referents
d'equipaments, entitats i actes
d'interès ciutadà

Les dades seran
comunicades a l’òrgan o
entitat competent per la
continuació del tràmit o
prestació del servei demanat
pel ciutadà

Persones de contacte
d'equipaments, entitats,
Consentiment i Llei 7/1985
esdeveniments i actes
d'interès ciutadà

0013

Gestió de
comunicacions dels
ciutadans: incidències,
Gestió d'incidències, reclamacions,
reclamacions,
queixes, suggeriments, peticions de
suggeriments,
servei, consultes web i agraïments
peticions de servei,
consultes web i
agraïments (IRIS)

A l'organ competent per la
resolució de la incidència,
reclamació, queixa,
suggeriment, petició de
servei, consulta web o
agraïment

Persones que presenten
una incidència,
reclamació, queixa,
Exercici de competències i
suggeriment, petició de
potestats públiques
servei, consulta web o
agraïment

0018

0033

Servei de Troballes

Cita Prèvia

Persones que presenten
una petició de tràmit o
servei.

Consentiment, Llei
39/2015 , Llei 40/2015i
LMRLC

Gestió del servei de troballes

Les dades seran
comunicades a l’òrgan o
Persones que contacten o
entitat competent per la
són contactades per
Consentiment, Llei 7/1985,
continuació del tràmit o
l'Ajuntament en relació a
Codi Civil 1889
prestació del servei demanat
un objecte perdut
pel ciutadà

Gestionar la petició de cites per
l'atenció municipal

Les dades seran
comunicades a l’òrgan o
Persones que demanen a
entitat competent per la
l'Ajuntament una Atenció Exercici de competències i
continuació del tràmit o
o Servei que requereix de
potestats públiques
prestació del servei demanat
Cita Prèvia
per la persona interessada
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no

no

no

no

no

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

SECTOR

ATDT

ATDT

ATDT

ATDT

ATDT

codi
tractament

0046

nom del tractament

Finalitat del tractament

Gestió dels expedients
Gestionar de les peticions a l'oficina
de l'oficina del Delegat
del Delegat de Protecció de Dades
de Protecció de Dades

0150

Gestió del cens d'animals de
Animals de companyia companyia per part de l'Ajuntament
de Barcelona

0305

Persones afectades pel
tractament

Prestar servei d'assistència
permanent a la via i als espais
públics dirigit al salvament i atenció
sanitària
urgent dels animals perduts i
A la Hisenda Municipal, per la
abanadonats.Fomentar les adopcions
Propietaris dels animals
Gestió del Centre
liquidació corresponent, Als
dels animals de companyia (gossos,
intervinguts, Persones
d'Acollida d'Animals
cossos de seguretat i als
gats i fures), localitzar els propietaris
adscrites als Acords de
de Companyia (CAAC)
Jutjatsen relacio als
dels animals perduts, sancionar els
Voluntariat
maltractaments
abandonaments, fomentar el
benestar a traves de la feina de
Voluntariat. Gestió del propi CAACB
(atenció clínica i de benestar general i
promocio dels animals en adopcio)

0120

0302

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Dret d'accés a la
Informació Pública
(Llei de
Transparència)

Bústia Ètica

Accedir a la informació pública, a
l'empara de la Llei de Transparència.

Persones que demanen
intervenció o suport al
Delegat de Protecció de
Dades

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Articles 12 i 20 de
l'Ordenança Protecció
Tinenaça i Venda
d'animals de 2014; Llei
25/2015, del voluntariat i
de foment de
l'associacionisme.

Reglament General de
Protecció de Dades
2016/679, de 27 d'abril

Art. 102 CMB. Llei
A la Hisenda Municipal, per la Persones propietàries
Ordenança Protecció
liquidació corresponent
d'un animal de companyia Tinença i Venda animals,
25 de juliol de 2014

Persones que realitzen
una petició d'accés a
l'empara de la Llei de
Transparència

Llei 19/2014

Només es cediran les dades
Gestió de la bústia ètica i de bon
que siguin requerides pels La ciutadania en general, Directiva 2019/1937 per a
govern: canal de participació per
jutjats i tribunals en exercici el personal al servei dels
la protecció de les
comunicar conductes de
de la seva funció
òrgans i les entitats que
persones que informen
l'administració municipal contràries a
jurisdiccional o per la fiscalia componen l’Administració sobre infraccionsdel Dret
dret i als principis ètics i de bon
en exercici de les facultats
municipal
de la Unió
govern
d’investigació
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
geolocalització

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

identificatives,
personals/socials,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
treball/comercial,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
econòmiques, menors
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
d'edat, salut,
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
biometriques,
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
videovigilancia,
derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
geolocalització, altres
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
dades d'especial
protecció

identificatives,
personals/socials,
infraccions penals,
salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
Les vostres dades seran
personals/socials,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
eliminades un cop
treball/comercial,
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
complertes les
econòmiques,
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
infraccions penals,
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
menors d'edat, salut, derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
altres dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

SECTOR

ATDT

ATDT

ATDT

ATDT

ATDT

ATDT

codi
tractament

0358

0470

0555

0576

0618

0629

nom del tractament

Persones voluntàries
que donen suport a la
fauna ciutadana

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Gestionar el contacte amb les
persones voluntàries que donen
suport a la fauna ciutadana

Als cossos de seguretat a
efectes de facilitar la seva
tasca de voluntariat, si es el
cas

Persones afectades pel
tractament

Persones voluntàries de
suport a la fauna
ciutadana

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Gestió de les visites
als edificis de la
Gerència

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis de
la Gerència

Cooperació
Internacional

Gestió de contactes i correu
necessaris per les relacions
internacionals

Servei d'Informació
Personalitzada

Informar de manera proactiva i
personalitzada de: serveis
municipals, alertes ciutadandes,
afectacions a l'espai públic, canvis
normatius, o de procediment i altra
informació municipal o de ciutat que
sigui d'interès pel ciutadà

Comitè Bústia Ètica

Només es cediran les dades
Gestió de la bústia ètica i de bon
que siguin requerides pels La ciutadania en general,
govern: canal de participació per
jutjats i tribunals en exercici el personal al servei dels
comunicar conductes de
de la seva funció
òrgans i les entitats que
l'administració municipal contràries a
jurisdiccional o per la fiscalia componen l’Administració
dret i als principis ètics i de bon
en exercici de les facultats
municipal
govern
d’investigació

Membres d'espais
col·laboratius, d'ONGs,
consolats, ambaixades

Les dades seran
Ciutadans i ciutadanes de
comunicades a l’òrgan o
la ciutat de Barcelona que
entitat competent per la
han donat el seu
continuació del tràmit o
consentiment per rebre
prestació del servei demanat
aquest servei
pel ciutadà

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Llei 22/1998 CMB

Gestió de denúncies
Persones subjectes a
Les exigides per la legislació
per infracció de
Proposar i Resoldre sancions per
procediment sancionador
vigent, com: AEAT, Agència
l'Ordenança Protecció possibles infraccions de l'Ordenança
derivat de l'Ordenança Exercici de competències i
Tributària Catalana. A la
Tinença i Venda
Protecció Tinença i Venda animals,
Protecció Tinença i
potestats públiques
Hisenda Municipal, per la
animals, 25 de juliol de
25 de juliol de 2014
Venda animals, 25 de
liquidació corresponent
2014
juliol de 2014
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
personals/socials,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
treball/comercial,
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
econòmiques,
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
infraccions penals,
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
menors d'edat, salut, derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
altres dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
identificatives,
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
personals/socials, salut derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

SECTOR

ATDT

IBE_

IBE_

IBE_

IBE_

IBE_

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

0630

Expedients
Gestió de les queixes i/o denúncies
disciplinaris relatius
rebudes en relació a l'Ordenança
a l'Ordenança
Protecció Tinença i Venda animals,
Protecció Tinença i
25 de juliol de 2014, i de les
Venda animals, 25 de
juliol de 2014, incloses
comunicacions d'agressions
les agressions
produïdes per gossos
produïdes per gossos

0209

Gestió d'equipaments
(concessionaris) i
usuaris de centres i
instal·lacions
esportives

0474

Gestió de les visites
als edificis de l'Institut

Gestió d'equipaments
(concessionaris), activitats i usuaris
de centres i instal·lacions esportives

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis de
la Gerència

0638

Relació amb entitats
esportives

Assessorament, subvencions a
entitats...

0639

Esdeveniments
esportius a l'espai
públic organitzats per
l'IBE (curses, activitats
federades o no...)

Gestió d'esdeveniments esportius
a l'espai públic organitzats per
l'IBE (curses, activitats federades
o no...)

0640

Esport escolar i altres
activitats de menors
(Campus Olímpia, etc)

Gestió de les activitats d'esport
escolar i altres activitats de menors
(Campus Olímpia, etc)

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Persones subjectes a
Ordenança Protecció
procediment disciplinari
Tinença i Venda animals,
derivat de l'Ordenança
25 de juliol de 2014.
Protecció Tinença i
Reial Decret 287/2002, de
A la Hisenda Municipal, per la Venda animals, 25 de
22 de març que
liquidsació corresponen. Als juliol de 2014 i dades de
desenvolupa la Llei estatal
serveis de Salut. Als cossos
les persones que
50/1999, de 23 de
de seguretat.
presenten la queixa, i
desembre, sobre el règim
persones propietàries
jurídic de la tinença
d'un gos que ha agredit,
d'animals potencialment
així com la persona
perillosos
agredida.

no

Persones participants en
les activitats i serveis dels
centres esportius
municipals

no

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis
local de Catalunya
(TRLMRLC)

no

no

Persones de les entitats
que es relacionen amb
l'Ajuntament en matèria
esportiva

Persones participants en
les activitats esportives a
l'espai públic

Menors participants en
A entitats organitzadores del les activitats promogudes
Campus Olímpia
per l'Ajuntament de
Barcelona

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

no

identificatives,
personals/socials,
infraccions penals,
salut

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

Seguretat

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
econòmiques, salut,
complertes les
menors d’edat,
obligacions legals
altres dades d’especial
derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
Les vostres dades seran
econòmiques,
eliminades un cop
salut,
complertes les
menors d’edat,
obligacions legals
altres dades d’especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
Les vostres dades seran
econòmiques,
eliminades un cop
salut,
complertes les
menors d’edat,
obligacions legals
altres dades d’especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
Les vostres dades seran
econòmiques,
eliminades un cop
salut,
complertes les
menors d’edat,
obligacions legals
altres dades d’especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

SECTOR

IBE_

IMI_

IMI_

IMI_

IMI_

IMI_

codi
tractament

0641

0351

0372

0373

0383

0393

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Cursos, formació i
conferències en
matèria esportiva

Gestió de cursos, formació i
conferències en matèria esportiva

Base de Dades de
Proveïdors TIC

Gestó agenda centralitzada
d'empreses i proveïdors per les
relacions pre-contractuals amb l'IMI
(concursos i esdeveniments)

Pilot DDDC del
projecte DECODE

El pilot DIGITAL DEMOCRACY AND
DATA COMMONS es un procés
participatiu tecnològicament habilitat
per DECODE i DECIDIM per a que
representants de la ciutat deliberin
sobre la constitució, els usos i drets
d’accés d’un arxiu de dades pel be
comú.

Tots els
ciutadans/ciutadanes
majors de 16 anys.

Consentiment informat i
explícit

Comunicació interna
de l'IMI

Gestió de la Comunicació Interna al
personal municipal IMI

Treballadors i
treballadores municipals
de IMI

Contracte o mesures
precontractuals,
consentiment informat i
explicit, missió realitzada
en interès públic

Gestió de consultes a
Pla de la Ciutat

Gestionar les peticions i consultes
realitzades a Pla de la Ciutat
(adreces, actuacions del servei, ...).

Persones que demanen
Exercici de competències i
informacion o accions de
potestats públiques
Pla de la Ciutat

Model d'Informació de
Base (MIB Consulta)

Gestió de les dades corporatives
virtualitzades

no

Persones assistents a
cursos i conferències en
matèria esportiva

Persones que mantenen
relacions de caire
econòmic amb
l'Ajuntament

Persones que estan en
alguna de les principals
Bases de Dades
corporatives

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Competències municipals
reconegudes en la
normativa vigent
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
Les vostres dades seran
econòmiques,
eliminades un cop
salut,
complertes les
menors d’edat,
obligacions legals
altres dades d’especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
treball/comercial,
econòmiques,
videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
geolocalització

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials,
complertes les
treball/comercial,
obligacions legals
econòmiques, menors
derivades de la gestió de
d'edat
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

SECTOR

IMI_

IMI_

IMI_

IMI_

IMI_

IMI_

INTD

codi
tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

0396

Serveis IMI

Gestió dels serveis sol·licitats per
ciutadans i/o personal intern de
l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut
Municipal d’Informàtica

Persones que han
demanat serveis a
l'Institut Municipal
d'Informàtica

0397

Gestió de les
descarregues de
cartografia (servei
CartoBCN)

Gestió dels serveis sol·licitats per
ciutadans i/o personal intern de
l’Ajuntament de Barcelona a l’Institut
Municipal d’Informàtica

Persones que han
demanat serveis a
l'Institut Municipal
d'Informàtica

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Art. 225 del Text refós de
Persones que han accedit la llei municipal i de règim
a locals o edificis de l'IMI
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Accés als edificis IMI

Gestió del Registre d'entrades i
sortides a edificis de l'IMI

Servei de correu
corporatiu

Gestió dels equipaments i serveis TIC
(mail) assignats als treballadors i dels
registres del seu ús

Persones que han
demanat serveis a
l'Institut Municipal
d'Informàtica

Contracte o mesures
precontractuals;
consentiment informat i
explícit; i missió realitzada
en interès públic

Equipaments TIC

Gestió dels equipaments i serveis TIC
assignats als treballadors municipals
o assimilats i dels registres del seu ús

Persones usuaries de la
informàtica o TIC
municipal

Contracte o mesures
precontractuals,
consentiment informat i
explicit, missió realitzada
en interès públic

0414

WIFI ciutadà (Portal
Captiu)

Gestió de les actuacions municipals
de suport a Serveis BCN TIC: wifi
ciutadà, mapa verd, sessions
formatives, app's

Les persones que es
connecten al wifi ciutadà

0223

eNotificacions
(notificacions
electròniques)

Gestió de les notificacions
electròniques (mail o similar)

Persones que, en raó
d'una tramitació
municipal, han de rebre
una notificació electrònica

0399

0411

0412

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
treball/comercial,
geolocalització

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

3a Tin. ALCALDIA
Agenda 2030,
Transició Digital,
Esports i
Coordinació Ter.

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

SECTOR

INTD

CHB_

CHB_

CHB_

CHB_

CHB_

codi
tractament

0283

0369

nom del tractament

Registre d'Identitats
Digitals Mòbils

Ajuts a la rehabilitació

0453

Ajuts a l'habitatge

0464

Registre de
Sol·licitants
d'Habitatges amb
Protecció Oficial

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Entitats que accedeixen en
Persones que demanen
Gestió de la identificació i/o signatura
aquest registre per verificar la la inscripció en el registre
electrònica mitjançant dispositius
identitat de l’usuari emprant i disposar d'una identitat
mòbils intel·ligents
Internet o mitjà equivalent
digital

Gestió de les sol·licituds d'ajuts

Gestió dels expedients d'ajuts a
l'Habitatge

Gestió del registre de sol·licitants
d'habitatge amb protecció oficial

Agència de l'habitatge de
Catalunya
Departament de treball de la
Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a
l'habitatge; Llei 38/2003,
Persones propietàries de de 17 de novembre; Reial
finques
Decret 887/2006, de 21 de
juliol;Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de
novembre

Persones que demanen
un ajut per l'habitatge

Persones que demanen
Ajuntament de Barcelona; la seva inclusió al registre
Institut Municipal d'Habitatge d'habitatges de protecció
oficial .

art.45.3 b) de la Llei
22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona i
altres competències
municipals reconegudes
en la normativa vigent

Reglament del registre de
sol·licitants d'habitatge
amb protecció oficial a
Barcelona, de 17 de
juliol2014 (BOP 28 julio
2014)

Art. 61.7 i art. 85 de la Llei
22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona

0465

Habitatges/Allotjament
s temporals
d'emergència

0636

Persones que demanen
la seva inclusió al registre
Art. 61.7 i art. 85 de la Llei
Programa Bossa per a
d'habitatges de protecció
22/1998, de 30 de
la captació i gestió
Captació i gestió d’habitatges privats
Ajuntament de Barcelona;
oficial i les persones
Institut Municipal d'Habitatge
desembre, de la Carta
d’habitatges de
per a fins públics
propietàries que a
Municipal de Barcelona
Barcelona
disposició els habitatges
per a la bossa

Gestió del allotjaments temporals
d'emergència

Ajuntament de Barcelona;
Institut Municipal d'Habitatge

Persones que demanen
un allojament temporal
d'emergència
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

SECTOR

DRES

DRES

DRES

DRES

DRES

DRES

DRES

codi
tractament

0055

nom del tractament

Finalitat del tractament

Reagrupament familiar

Suport a immigrants i tràmits amb
altres AA.PP en matèria de
reagrupament familiar amb
programes com: Noves Famílies o
Habitatge social

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

D'acord a la normativa legal,
Persones immigrades
a la Subdelegació del Govern que volen participar en el
Barcelona
programa concret

0057

Gestió de polítiques i serveis de
Serveis d'informació i
Departament de Treball, Afers Persones que fan una
suport a les situacions de violència
atenció a la violència
Socials i Famílies de la
petició de suport per raò
masclista: SARA, SAH, PIAD, CMAUmasclista
Generalitat de Catalunya
de violència masclista
VM.

0092

Sales d'Estudi

Gestionar el programa de suport

Persones que desitgen
participar en el programa
concret

0103

Mobilitat/Targeta
d'aparcament
persones amb
discapacitat

Gestió de la tarja d'aparcament
persones discapacitades
(aparcament regulat)

Persones posseïdores de
tarja d'aparcament per
persones amb
discapacitat

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Llei 13/2014

0124

Mediació Social i
Ciutadana

Gestió de les dades per la Mediació
Social Ciutadana

Consentiment informat i
Persones en conflicte que
explícit i exercici de
precisen o demanen un competències municipals
servei de mediació
reconegudes en la
normativa vigent

0471

Gestió de les visites
als edificis de la
Gerència

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis de
la Gerència

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0542

Atenció
socioeducativa per al
treball sexual (SAS)

Atenció i suport a persones que
exerceixen el treball sexual

Departament de Treball, Afers
Persones que exerceixen
Socials i Famílies de la
el treball sexual
Generalitat de Catalunya

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials, i
eliminades un cop
altres dades de
complertes les
caràcter especial que
obligacions legals
pugin ser rellevants derivades de la gestió de
pels serveis implicats
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials, i
complertes les
altres dades d'especial
obligacions legals
protecció
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat, altres dades
derivades de la gestió de
d'especial protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

identificatives,
personals/socials,
salut, altres dades
d'especial protecció

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
personals/socials,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
treball/comercial,
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
econòmiques,
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
infraccions penals,
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
menors d'edat, salut, derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
altres dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials, i
complertes les
altres dades d'especial
obligacions legals
protecció
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

SECTOR

DRES

DRES

DRES

DRES

DRES

codi
tractament

nom del tractament

0543

Gestió de la unitat
contra el tràfic
d'éssers humans
(UTEH)

0548

0553

0580

0581

Arrelament social

Finalitat del tractament

Atenció i suport a víctimes de tràfic
d'éssers humans

Tramitar l’informe necessari per a
sol·licitar una autorització de
residència

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya i a
la Subdelegació del Govern a
Barcelona

Persones afectades pel
tractament

Persones víctimes de
tràfic d'éssers humans

Persones immigrades

Persones immigrades,
Serveis d'acollida, atenció,
Generalitat de Catalunya
refugiades que vulguin
Servei d'Atenció a
assessorament a immigrants i suport
(Secretaria d'Igualtat,
retornar o emigrar i
Immigrants, Emigrants
a la tramitació per a la seva
Migracions i Ciutadania de la vulguin informació sobre
i Refugiats
integració a la ciutat de Barcelona:
Generalitat de Catalunya)
estrangeria, asil o atenció
SAIER, SOAPI, Mediació i traducció
social

Serveis
d’acompanyament i
atenció emocional a
adolescents i joves i
les seves famílies

Donar resposta tant a joves amb
CSMIJ, Serveis Socials
malestar emocional que cerquin
Bàsics i Especialitzats i
assessorament educatiu i psicològic
Serveis d'Informació, d'acord Persones que desitgen
individual com a nois i noies que
a la Llei 14/2010, de 27 de participar en el programa
vulguin conèixer-se més a si
maig dels drets i les
concret
mateixos, expressar les emocions i
oportunitats en la infància i
compartir experiències, tant de forma
l'adolescència
presencial o virtual

Assessorar, acompanyar, atendre, i
Barcelona Activa, SOC,
Acompanyament vital donar resposta a joves que durant el
Generalitat de Catalunya,
de les persones joves
seu procés de desenvolupament
Persones que desitgen
Consell Comarcal, d'acord a
en el seu procés de
personal demanen suport en
participar en el programa
la Llei 14/2010, de 27 de maig
desenvolupament
diferents àmbits: laboral, educatiu,
concret
dels drets i les oportunitats en
personal
social, etc., tant de forma presencial
la infància i l'adolescència
o virtual

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

si

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials, i
complertes les
altres dades d'especial
obligacions legals
protecció
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials, i
eliminades un cop
altres dades de
complertes les
caràcter especial que
obligacions legals
pugin ser rellevants derivades de la gestió de
pels serveis implicats
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials, i
complertes les
altres dades de
caràcter especial que
obligacions legals
pugin ser rellevants derivades de la gestió de
pels serveis implicats
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
infraccions penals,
menors d'edat, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
menors d'edat

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
Feminismes i
LGTBI

SECTOR

DRES

DRES

DRES

DRES

DRES

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMPD
Feminismes i
LGTBI

codi
tractament

0582

0613

nom del tractament

Finalitat del tractament

Activitats adreçades a
adolescents i joves

Fomentar, gestionar i impulsar la
participació dels joves en la
programació d'activitats culturals,
socials o artístiques, tant de forma
presencial o virtual, així com la
relació bidireccional amb
l'Ajuntament.

Oficina per la No
Discriminació

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Adolescents o joves a
partir de 12 anys
susceptibles de participar
en les activitats del
Departament de Joventut

Atenció i suport a les persones que
Als departaments de la
Persones que accedeixen
accedeixen directament a l'Oficina de Generalitat que, d’acord a la
a la OND i al Centre
No Discriminació o en coordinació
llei, exerceixin competències
LGTBI de Barcelona
amb el Centre LGTBI de Barcelona idèntiques o complementàries

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

0617

Espai d'Informació i
Orientació Barcelona
Cuida

0622

Gestionar la prestació d'aquestes
A la Societat Estatal de
Prestació d'ajuts
campanyes d'ajuts, com repartiment Correus i Telègrafs, S.A. (per Persones sol·licitants de
Consentiment per rebre
específics en
a domicili de cistelles de productes repartiment domiciliari) i altres la prestació d'ajuts bàsics ajuts durant el periode de
quarentena COVID19 bàsics, i altres que es puguin produir necessàries per la prestació en quarentena COVID19
quarentena COVID19
durant la pandèmia.
del servei

0631

Campanya d’activitats
Gestionar les campanyes d'activitats
de vacances d’estiu
de vacances d'estiu per infants i
per infants i
adolescents
adolescents

0036

Banc del moviment

Informar i orientar sobre els recursos
i serveis existents a la ciutat en
l'àmbit de la cura

Gestió préstec de productes de
suport al moviment (crosses, cadires,
…)

no

Entitats col·laboradores

Persones cuidadores,
perceptores de cura,
treballadores

Consentiment informat i
explícit

Persones interessades en
participar en les activitats
de vacances d'estiu per
infants i adolescents

Persones que volen usar
o cedir productes de
suport al moviment

Art. 111 CMB

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials, i
complertes les
altres dades d'especial
obligacions legals
protecció
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
finalitzat el programa
d'ajuts

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

SECTOR

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMPD
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMPD
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMPD
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMPD
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMSS
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMSS
Feminismes i
LGTBI

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

0085

Suport a persones amb discapacitat i
Servei Municipal
a infants amb transtorns en el
d'Assistència Personal
desenvolupament que podrien
originar una situació de discapacitat

0089

Suport a persones amb discapacitat i
a infants amb transtorns en el
desenvolupament que podrien
originar una situació de discapacitat

Persones amb
discapacitat que s’han
adreçat al IMPD

Gestió del servei de les persones
cuidadores

Persones que donen
suport a persones amb
discapacitat

Cens de l'Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat (IMPD)

Persones amb
discapacitat que s’han
adreçat al IMPD

Art. 40.5 EAC

Llei 12/2007 Serveis
Socials.
Llei 39/2006 de la
Dependència

Atenció a Persones
amb Discapacitat

Persones que desitgen
participar en el programa
concret

0090

Temps de barri, temps
per tu

0370

Cens de l’Institut
Municipal de Persones
amb Discapacitat
(IMPD)

0070

Gestió dels Serveis Socials Bàsics
del sistema públic de serveis socials
Les exigides per la legislació
(recursos, prestacions, activitats,
vigent a la Generalitat de
Atenció Social Bàsica programes, projectes i equipaments
Catalunya i altres
destinats a l’atenció social de la
administracions
població, titularitat de l'Ajuntament de
Barcelona).

Persones usuàries dels
serveis socials bàsics

0073

Les exigides per la legislació
Gestió d'ajuts econòmics no inclosos
vigent a la Generalitat de
a la Cartera de Serveis Socials.
Catalunya i altres
administracions

Persones sol·licitants d'
ajuts econòmics no
inclosos a la cartera de
serveis socials

Ajuts econòmics
complementaris

Consentiment informat i
explícit

art 40.5 EAC

art 40.5 EAC

Llei 12/2007 Serveis
Socials
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

Les vostres dades seran
eliminades un cop
identificatives,
complertes les
personals/socials,
obligacions legals
treball/comercial, salut
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
menors d'edat, salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
Les vostres dades seran
personals/socials,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
eliminades un cop
treball/comercial,
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
complertes les
econòmiques, salut,
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
obligacions legals
geolocalització, altres
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
derivades de la gestió de
dades d'especial
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
l’activitat.
protecció
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
identificatives,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
personals/socials,
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
treball/comercial,
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
econòmiques, salut,
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
videovigilancia, altres
derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

SECTOR

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMSS
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMSS
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
DRES-IMSS
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Les exigides per la legislació
vigent a la Generalitat de
Catalunya i altres
administracions

Persones afectades pel
tractament

0077

Atenció especialitzada
Atenció especialitzada a la infància i
a Infància i
adolescència
Adolescència

0128

Gestió de la tasca participativa dels
veïns en el seguiment de la dinàmica
Xarxa veïnal i familiar
de les persones grans del seu entorn
que coneixen

Persones que fan la tasca
de radars veïnals

0371

Centre d'Emergències
i Urgències Socials
Metropolita (CUESB
Metropolita)

Persones usuaries
d'Emergències/Urgències
Socials

0130

Accés a les oficines de
l'Institut Municipal de
l’Habitatge i
Rehabilitació (IMHAB)

0131

Accés a edificis
d'habitatges propietat
de l'Institut Municipal
d'Habitatge i
Rehabilitació (IMHAB)

0137

Gestió de les obligacions derivades
Recursos Humans de
A entitats gestores Plans de
de la relació contractual funcionarial o
l'Institut Municipal de
Pensions i les exigides per la
laboral amb els treballadors de
l’Habitatge i
legislació vigent: AEAT, Seg.
l'Institut Municipal de l’Habitatge i
Rehabilitació (IMHAB)
Social, FREMAP, ...
Rehabilitació

Gestió del Centre d'Urgències i
Emergències Socials Metropolita

Persones ateses pels
Equips d'Atenció a la
Infància i Adolescència

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Llei 14/2010 de Drets i
Oportunitats de la Infància
i Adolescència

Competències municipals
reconegudes en la
normativa vigent

Consentiment informat i
explícit

Gestió de l'accés (control d'accessos
Persones que volen
Art. 225 del Text refós de
i videovigilància) a edificis,
accedir a edificis o locals
la llei municipal i de règim
equipaments i locals de l'Institut
Forces i cossos de seguretat
municipals, o que han
local de Catalunya
Municipal de l’Habitatge i
d’accedir-ne per raons de
(TRLMRLC)
Rehabilitació (IMHAB)
treball

Videovigilància dels accessos als
edificis de l'Institut Municipal
d'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB)

Comunitats de veïns, si
s'escau

Persones que accedeixen
Art. 225 del Text refós de
a edificis d'habitatges
la llei municipal i de règim
propietat de l'Institut
local de Catalunya
Municipal d'Habitatge i
(TRLMRLC)
Rehabilitació (IMHAB)

Persones empleades o ex
empleades de la
Contracte o mesures
corporació. Becaris i
precontractuals; i missió
becàries. Persones
realitzada en interès públic
col·laboradores
formatives
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat, salut,
derivades de la gestió de
geolocalització
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
econòmiques, salut,
obligacions legals
altres dades d'especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

SECTOR

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

0254

Persones titulars o
sol·licitants de l'habitatge
o local administrat per
l'Ajuntament de
Gestió del patrimoni immobiliari
Barcelona, i els
destinatat a polítiques socials.
beneficiaris legals, així
Facilitar informació i assessorament
Ajuntament de Barcelona,
com les persones que
Llei 18/2007, de 28 de
en relació a les polítiques socials
Generalitat de Catalunya,
conviuen o conviuran
desembre, del dret a
d'habitatge i vetllar pel compliment de entitats bancàries, notaries,
Gestió del Parc Públic
amb aquests titulars;
l'habitatge; art.45.3 b) de
la funció social del dret de propietat
advocats, empreses
d’Habitatges
Persones que requereixi la Llei 22/1998, de 30 de
en el conjunt del parc d'habitatge de subministradores d’energia i
el seu reallotjament
desembre, de la Carta
la ciutat. Interlocució i mediació entre serveis, administradors de
d'acord a una actuació de Municipal de Barcelona
arrendataris, comunitats de veïns,
finques, Agència Tributària.
l'administració; Persones
propietaris o gestors d'habitatges i
subjectes a procediments
Serveis socials
de mediació i de
disciplina de l'habitatge
per al compliment de la
funció social.

0270

Entitats bancàries, advocats,
Gestió de locals i
Formalitzar el lloguer i venda de bens
notaries, empreses
aparcaments de
immobles
subministradores de serveis,
Persones adjudicatàries
l'Institut Municipal de
Gestió de les visites als béns
administradors de finques i
de locals i aparcaments
l’Habitatge i
immobres
porters de finques i a
Rehabilitació (IMHAB)
Inspeccions i control
l'Agència Tributària d'acord
amb les seves competències.

0366

Tramitació de la cessió d'un
Ajuntament de Barcelona,
Promotors o
habitatge, la sol·licitud d'ajuda a la Institut Municipal del Paisatge
propietaris
Persones propietàries, Exercici de competències i
quota de l'IBI i la mediació entre
Urbà, Entitats bancàries,
d'habitatges del Parc
llogaters o usufructuaris
potestats públiques
propietaris d'habitatges i els possibles
INCASOL, Corredories
Públic d'Habitatges
llogaters
d'assegurances

0368

Consulta de
documents i préstecs Gestió de les sol·licituds de consulta i
del Fons d'Arxiu
préstecs dels documents que es
d'Imatges de
trobin a l’arxiu
l'IMHabitatge

0452

Gestió de la disciplina
derivada de la Llei
d'Habitatge

Gestió dels expedients de disciplina
derivats de la Llei d'Habitatge

Ajuntament de Barcelona

Contracte o pre-contracte
entre les parts

Persones sol·licitants de
consultes i préstecs

Llei 19/2014, del 29 de
desembre; Llei 19/2013,
de 9 de desembre; Llei
16/1985, de 25 de juny;
Llei 9/1993, de 30 de
setembre

Persones afectades per
expedients derivats de la
Llei d'Habitatge

Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a
l'habitatge; art.45.3 b) de
la Llei 22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

no

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
personals/socials,
Les vostres dades seran
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
treball/comercial,
eliminades un cop
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
econòmiques,
complertes les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
infraccions penals,
obligacions legals
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
menors d'edat, salut, derivades de la gestió de
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
altres dades d'especial
l’activitat.
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
protecció

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials,
complertes les
treball/comercial,
obligacions legals
econòmiques, menors
derivades de la gestió de
d'edat, salut
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

identificatives,
econòmiques, salut

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

SECTOR

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

4a Tin. ALCALDIA
Drets Socials,
HAB_IMHB
Feminismes i
LGTBI

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

codi
tractament

nom del tractament

0454

Cens d'habitatges per
ús social

0462

Procediment de
formalització de
l'adjudicació
d'Habitatges amb
Protecció Oficial a
Barcelona

Finalitat del tractament

Mantenir el cens d'habitatges per ús
social de la ciutat

Gestionar el procediment de
formalització de l'adjudicació
d'Habitatges amb Protecció Oficial

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Ajuntament de Barcelona

Persones propietàries i
altres titulars de
determinats drets reals

art.45.3 b) de la Llei
22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona i
altres competències
municipals reconegudes
en la normativa vigent

Ajuntament de Barcelona;
notaries; Incasol

Persones sol·licitants
d’habitatge o que
pertanyen a la unitat de
convivència de la persona
sol·licitant

art.45.3 b) de la Llei
22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona

OM Procediment
Sancionador; LO 10/1995
Persones que
del Codi Penal; LO 5/2000
complimenten sancions
de Responsabilitat Civil del
mitjançant Mesures
menor; LO 27/2001 de
alternatives substitutòries
justícia juvenil; Decret
329/2006

0293

Gestió de mesures
Gestió de mesures alternatives a la
alternatives
sanció i execució penal per una
compensatòries
mesura educativa o una prestació en
(educatives o tasques
benefici a la comunitat
comunitàries)

0296

Gestió de les cessions de vehicles
que els ciutadans puguin realitzar a
Cessió vehicles lliurats
l'Ajuntament de Barcelona per al seu
per desballestament
posterior desballestament i baixa
legal a DGT

Les dades son cedides a
d’altres administracions
públiques i als centres
autoritzats per al tractament
de vehicles fora d'ús

Programes específics
de salut i gestió de
riscos (SPEIS)

Pre-B: millorar la salut mental del
col·lectiu i tractament precoç de les
alteracions

Persones empleades o ex
empleades de la
Entitats del sector sanitari i
corporació. Becaris i
institucions públiques del
becàries. Persones
sistema de seguretat pública
col·laboradores
formatives

Programes específics
de salut i gestió de
riscos (GU)

PAIGUM: Millora de la salut mental
del col·lectiu i tractament precoç de
les malalties i avaluació aptitudinal
per portar armes

Persones empleades o ex
empleades de la
Entitats del sector sanitari i
Art.51 CMB i Llei 16/91 de
corporació. Becaris i
institucions públiques del
Policies Locals de
becàries. Persones
sistema de seguretat pública
Catalunya
col·laboradores
formatives

Gestió del procediment sancionador
de la normativa de trànsit

Llei de Trànsit i Seguretat
Vial, Llei 1/2006 de Règim
Persones subjectes al
Les exigides per la legislació
especial de Barcelona,
procediment sancionador
específica de trànsit
Carta Municipal de
derivat de la llei
Barcelona, LRMC, Llei
39/2015

0313

0314

0363

Imatges multes transit

Persones qaue cedeixen
el seu vehicle pel seu
desballestament

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
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no

no

no

no

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
identificatives,
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
personals/socials,
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
treball/comercial,
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
econòmiques, salut, derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
altres dades d'especial l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
protecció
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
identificatives,
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
personals/socials,
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
treball/comercial,
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
econòmiques, salut, derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
altres dades d'especial l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
protecció
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

identificatives,
videovigilancia

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

SECTOR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

codi
tractament

nom del tractament

0387

Gestio dels visitants i
control d'accés zonal
als edificis de la
Gerència

0422

Gestió del personal i
equips de la Gerència
de Seguretat i
Prevenció (Cooper)

0423

Gestió de denúncies
per infracció a les
normes vigents

0424

Gestió del
procediment
sancionador per
infracció a normativa
estatal de trànsit

0427

0430

0431

Gestió dels informes
d'accidents de
circulació

Emergències GU

Emergències SPEIS

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis de
la Gerència

Gestió del personal de GU i SPEIS
del seu equipament

Persones afectades pel
tractament

A les Autoritats del Sistema
de Seguretat Pública, entitats
gestores Plans de Pensions i Persones assignades a la
les exigides per la legislació Guardia Urbana i SPEIS
vigent: AEAT, Seg. Social,
FREEMAP, ...

Art. 51.3 CMB

Proposar sancions per possibles
Les administracions públiques Persones subjectes a
infraccions a la normativa vigent,
competents vinculades a la procediment sancionador Exercici de competències i
excepte les vinculades al trànsit i la
matèria sancionadora
derivat de normativa
potestats públiques
seguretat ciutadana
específica
vigent

A la Hisenda Municipal, per la
Gestió del procediment sancionador liquidació corresponent i a la
per infracció a la normativa de trànsit DGT (en cas de retirada de
punts del carnet de conduir)

Gestió d´informes d'accidents o
atestats per delictes contra la
seguretat viària, així com gestió d'
accés dels interssats i altres amb
interes legítim

Persones subjectes a
aquest procediment
sancionador

Asseguradores, SEM i altres
ens del Sistema de salut, i Persones involucrades en
altres personeso entitats amb accidents de circulació i
interes legítim o als seus
testimonis
representants

Legislació en matèria de
circulació de vehicles a
motor i trànsit

Art. 11 c) i e) Llei 16/91.
Art. 11 c), e). Art. 19 Llei
1/2006, 13 de març

Persones implicades en
intervencions de Guardia
Art. 11 Llei 16/91 de 10 de
Registre d' intervencions de Guàrdia Administracions i organismes
Urbana; (Denúncies,
juliol. Art. 35 Llei 1/2006 de
Urbana
públics competents
Desaparicions, Menors
13 de març
Desemparats, Víctimes,
Lesionades)

Registre d' intervencions de SPEIS

Persones involucrades en
Administracions i organismes
actuacions d'emergència
públics competents
de Bombers

Art. 35 Llei 1/2006 de 13
de març
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

no

no

Tipologia de dades

identificatives i
biomètriques

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
identificatives,
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
personals/socials,
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
treball/comercial,
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
econòmiques, salut, derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
altres dades d'especial l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
protecció
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

identificatives,
personals/socials i
altres dades de
categoria especial

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques, salut

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

si

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
identificatives,
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
personals/socials,
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
imatges, i altres dades derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
de categoria especial l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
identificatives,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
personals/socials,
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
imatges, gavacions de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
veu i altres dades de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
categoria especial
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
identificatives,
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
personals/socials,
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
imatges, gavacions de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
veu i altres dades de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
categoria especial
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

SECTOR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

SEPR

codi
tractament

0434

0436

0441

0444

0446

0624

nom del tractament

Vehicles abandonats

Vigilància d’Edificis i
instal·lacions policials

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Les dades son cedides a
empreses municipals, d’altres
Gestió dels expedients de
Persones implicades en
administracions públiques i
localització, retirada i dipòsit dels
expedients d'abandó de
als centres autoritzats per al
vehicles abandonats a la via pública
vehicles
tractament de vehicles fora
d'ús

Garantir la seguretat i protecció
interior o exterior dels immobles,
dependències, instal·lacions o
equipaments de la GUB

Expedients de la
Unitat de Deontologia i
Afers Interns (UDAI)

Cessió i adquisició de
Béns

Art. 63 Ordenança
circulació de vianants i de
vehicles. Art. 106 Reial
Decret Legislatiu 6/2015
de 30 de octubre

Art. 225 del Text refós de
Persones que han accedit
la llei municipal i de règim
a edificis policials durant
local de Catalunya
l'últim mes
(TRLMRLC)

Atorgament de
Guàrdia Civil, d'acord les
Persones que demanen
Gestió de l’atorgament de permisos
permisos d’armes de
seves competències legals en
permisos d’armes de
d’armes de competència municipal
competència municipal
la matèria
competència municipal

Base de dades
d’investigació de la
Guàrdia Urbana

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Competències municipals
reconegudes en la
normativa vigent

Només seran comunicades a
Persones que han
Gestió de les dades relatives a
administracions o ens públics
intervingut activa o
ciutadans investigats, tant des del
Art. 11 Llei 16/91 de 10 de
que ho requereixin en us de passivament en uns fets
juliol. Art. 35 Llei 1/2006 de
punt de vista de policia de seguretat
les seves competències i a o una investigació que ha
13 de març
ciutadana com des del punt de vista
l’empara de norma amb rang donat lloc a un document
de policia judicial
de Llei
o atestat policial

Garantir la legalitat vigent en el
tractament custòdia de les dades
personals que puguin afectar a
membres dels cossos de seguretat
i/o ciutadans implicats, amb motiu
d'una investigació en l'àmbit
disciplinari i/o judicial

Gestió del procediment per a la
cessió i adquisició de bèns

Només seran comunicades a
administracions o ens públics
que ho requereixin per
competències reconegudes
en una norma legal

Les exigides per la legislació
vigent

Ciutadans, ciutadanes,
agents GUB, Mossos
d’Esquadra, policies
locals de Catalunya i
alumnes d’ Institucions
Seguretat Pública de
Catalunya

Cedents i cessionaris
dels béns

Art. 46 i ss Llei 16/91 de
10 de juliol. Decret 179/15
de 4 d’agost

Reglament de béns de les
entitats locals
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

no

no

no

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

Gravació d'imatges

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
infraccions penals

30 dies

Seguretat

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
identificatives,
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
personals/socials,
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
imatges, i altres dades
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
de categoria especial derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
que es puguin derivar l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
de la investigació
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
identificatives,
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
personals/socials,
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
imatges, i altres dades
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
de categoria especial derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
que es puguin derivar l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
del expedient intern seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

si

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

identificatives

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

5a Tin. ALCALDIA
Prevenció i
Seguretat

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

SECTOR

SEPR

SEPR

CBB_

CECC

CECC

CECC

codi
tractament

0625

0626

0001

0037

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Gestió de les taxes
Gestió del procediment relacionat
derivades de les
amb les reclamacions per taxes
Les exigides per la legislació
competètencies de la
establertes en les ordenaces fiscals a
vigent
Gerència de seguretat
la Gerència de Seguretat i Prevenció
i Prevénció

Procediment
sancionador Llei
Protecció Seguretat
Ciutadana

Gestió del procediment sancionador
de la normativa de la Llei de
Protecció de la Seguretat Ciutadana

Persones afectades pel
tractament

Persones subjetes a
procediments de
pagament de taxes
establertes a les
ordenances fiscals

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Ordenances fiscals

Persones subjetes al
Les exigides per la legislació
Llei Orgànica de Protecció
procediment sancionador
vigent
de la Seguretat Ciutadana
derivat de la llei

Registrar i gestionar les incidències
Usuaris de biblioteques o
relacionades amb usuaris i ciutadans
Complir una missió
ciutadans que accedeixen
Registre d'incidències que accedeixen a les biblioteques per
d'interès públic o en
Cossos i forces de seguretat
a les instal·lacions i
en biblioteques
motius de seguretat i bon ús i
exercici de poders públics
serveis públics de la
funcionament dels serveis i les
atorgats al responsable
biblioteca
instal·lacions de les biblioteques.

Fitxer d'Entitats
Ciutadanes

Gestionar el cens de les entitats de
Barcelona i els seus contactes
representants

Persones representants de
les entitats

0038

Gestionar el contacte amb els
Participació en Òrgans ciutadans i persones que participen
i Comissions de
en els actes, òrgans i processos de
Treball
participació promoguts per
l'Ajuntament de Barcelona

0039

Gestionar el contacte amb els
ciutadans i persones interessades en
Persones afiliades als Reglament de Participació
Registre Ciutadà per
participar més activament en els
A les secretaries dels òrgans actes, òrgans i processos (articles 40, 53 i D.A. 1ª);
Participació Ciutadana
actes, òrgans i processos de
implicats
de participació voluntària
Art. 37.1 CMB Art. 30.3
participació promoguts per
de la ciutat
CMB
l'Ajuntament de Barcelona

Persones afiliades als
actes, òrgans i processos
de participació voluntària
de la ciutat

Consentiment informat i
explícit
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es fan transf.
internac.
(fora de EEE)

no

si

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

identificatives

Les dades seran
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
eliminades un cop
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
complertes les
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
obligacions legals
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
derivades de la gestió de
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
l’activitat, en funció de la
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
seva posible repercussió
terme per l’Ajuntament de Barcelona.
penal

no

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Mentre aquests
contactes sustentin
alguna representació de
l'entitat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Mentre participi en les
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
esmentades comissions
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

Mentre formi part

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

SECTOR

CECC

CECC

CECC

CECC

CECC

CECC

codi
tractament

0040

0119

0191

0262

0360

0473

nom del tractament

Subvencions a Entitats

Jornades, Tallers,
Cursos i Sessions
Informatives

Finalitat del tractament

Gestionar les subvencions
demanades a l'Ajuntament

Gestió de jornades, cursos o
sessions informatives organitzades
per l'Ajuntament de Barcelona

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

AEAT

Persones sol·licitants de
subvencions

Gravacions

Persones inscrites o
interessades en alguna
jornada, curs, acció o
sessió informativa

Gestió d'equipaments
(casals, ludoteques i
Gestió de les activitats adreçades als
equivalents) i activitats
menors en Ludoteques, Casals de
infantils i juvenils
Districtes i altres espais educatius o
promogudes o
altres canals digitals o presencials
gestionades per
gestionats per l’Ajuntament
l’Ajuntament de
Barcelona

Plataforma Decidim

Gestionar els processos participatius i
els canals de participació

Gestió òrgans
col•legiats regulats per
Gestió dels òrgans regulats per
una norma municipal o
normativa municipal o per la
amb rang de llei:
legislació: convocatòria, difusió dels
convocatòria, difusió
acords, gravació i publicitació
dels acords, gravació i
(documents, àudio i/o vídeo) de
publicació
sessions
(documents, àudio i/o
vídeo) de sessions

Gestió de les visites
als edificis de la
Gerència

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis de
la Gerència

Persones afectades pel
tractament

Joves i menors d'edat
que assisteixen a
activitats (si s'escau,
dades de contacte de
pare/mare/tutor o docent)

no

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Llei 38/2003, General de
Subvencions.

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Persones que volen
participar en la plataforma
Decidim

Art. 37.1 CMB Art. 30.3
CMB

Persones que assisteixen
a una sessió d'un òrgan
col·legiat o estar-ne
informats

Consentiment informat i
explícit. Competències
municipals reconegudes
en la normativa vigent

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis
local de Catalunya
(TRLMRLC)
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no

no

Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Mentre duri la obligació
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
de la legitimació
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
Mentre que la funció de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
certificació administrativa Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
sigui necessària
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
eliminades un cop
identificatives,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
menors d'edat

Veure termes i
condicions d'ús del
Decidim Barcelona a:
https://www.decidim.barc
elona/pages/terms-andconditions

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

SECTOR

CECC

CECC

CECC

CECC

ICUB

ICUB

codi
tractament

0545

nom del tractament

Programa
Interculturalitat

0574

Biblioteca Artur
Martorell

0623

Donacions i
agraïments en el
context de la
pandèmia COVID-19

0633

0062

0195

Gestió de peticions
sobre el patrimoni
ciutadà

Finalitat del tractament

Gestionar les sessions i accions
comunicatives del programa
d'interculturalitat (xarxa antirumors)

Gestió de les dades dels usuaris de
la Biblioteca Artur Martorell i de les
biblioteques escolars

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Als altres membres de la
xarxa antirumors

Gestors de Xarxes de
Biblioteques Públiques

Persones afectades pel
tractament

Persones interessades en
el programa
d'interculturalitat

Persones usuaries de
biblioteca

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Consentiment informat i
explícit

Llei 4/1993, de 18 de març

Art. 10 del Decret Llei
11/2020, de 7 d'abril, pel
AEAT. Les dades es
Persones que realitzen
qual s'adopten mesures
Gestió de donacions i agraïments en
publicaran a mitjans de
una donació o agraïment
econòmiques, socials i
el context de la pandèmia COVID-19 comunicació de l'Ajuntament
en el context de la
administratives per pal•liar
de Barcelona
pandèmia COVID-19
els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19

Gestionar demandes de locals
municipals per part d'entitats

Videovigilància
Museus

Control d'accés als museus

Equipaments Culturals

Gestió de les activitats Culturals de
Districtes (Centres Cívics, Tallers,
Tallers de Cultura, Centres de
Fabricació)

AEAT

Entitats, associacions,
empreses

CMB

Complir una missió
Persones que accedeixen
d'interès públic o en
a edificis o locals
exercici de poders públics
municipals
atorgats al responsable

Persones usuàries o
interessades en activitats
culturals dels centres
cívics o tallers de cultura

Consentiment informat i
explícit
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial,
econòmiques,
infraccions penals,
salut

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
personals/socials,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

Dades de l'entitat i
emails i telèfons de
contacte

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
videovigilancia

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

SECTOR

ICUB

ICUB

ICUB

ICUB

ICUB

ICUB

codi
tractament

nom del tractament

Finalitat del tractament

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Persones que mantenen
relacions de caire
Art. 25.2 m) LBRL Art. 66.3
econòmic amb
n) LMRLC
l'Ajuntament

0208

Relacions comercials i Foment
Gestió Econòmica de
d'activitats culturals (incloent la gestió
l'ICUB (abans BLC)
financera)

0210

Correu ICUB

Enviament d'informació cultural de la
ciutat de Barcelona a aquelles
persones que la sol·licitin
(esdeveniments i espectacles,
exposicions, etc.)

Persones que desitgin
rebre informació cultural
poden facilitar les seves
dades a través de
butlletes disponibles als
museus i altres centres
culturals de la ciutat o la
pàgina web de l’ICUB

BCN film comision

Gestionar els contactes i correus que
per les seves funcions i
competències necessita l'Institut de
Cultura de Barcelona

Persones que han
contactat amb l'ICUB o
amb qui aquest vol
contactar-ne

0213

Gestió
d'esdeveniments
culturals

Inscripcions a activitats, gestió de
reserves i venda d’entrades dels
centres ICUB, comunicacions
informatives relacionades amb la
gestió. Promoció de les activitats
culturals.

0222

Gestió del Banc de
Programes Culturals
(BPC)

Gestió de les activitats o promocions
culturals organitzades per
l'Ajuntament de Barcelona

Persones que s'han
apuntat al servei Banc de Art. 113.1 CMB Art. 113.2
Programes Culturals de
CMB
l'ICUB

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis de
l'ICUB

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis
local de Catalunya
(TRLMRLC)

0212

0419

Gestió de les visites
als edificis de l'Institut

Persones interessades en
rebre informació

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit

Consentiment informat i
explícit
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
treball/comercial,
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial i
econòmiques

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

Registre d'activitats de tractament: 24/07/2020

GERÈNCIA

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

6a Tin. ALCALDIA
Ciència, Educació
i Cultura

SECTOR

ICUB

IMEB

IMEB

IMEB

IMEB

codi
tractament

0634

nom del tractament

Finalitat del tractament

Patrimoni i
col·leccions

Gestió dels expedients de donació,
herencies i llegats, gestió dels
lloguers i compravenda de béns.
Base de dades dels bens
patrimonials culturals de l’ICUB,
obres i col·leccions, imatges i videos

Cessions de dades (a més de
jutges i tribunals)

Persones afectades pel
tractament

no

Restauradors, revisors,
correctors, experts,
investigadors, donants,
legataris, comodataris,
venedors i d’altres

Legitimació del tractament
(llei, consentiment, …)

Llei 22/1998 CMB (art. 113114)

0108

Gestió de l'alumnat
dels centres educatius
municipals

Gestionar l'alumnat dels centres
educatius municipals i les activitats
que se'n derivin

Decret 75/2007, de 27 de
març, pel qual s’estableix
el procediment d’admissió
Generalitat: Dades destinades
de l’alumnat als centres
Alumnes dels centres
a la Comissió
sufragats amb fons
educatius municipals (i, si
d'Escolarització. En cas
públics. Contracte o pres'escau, dades dels
d'estudis reglats: Generalitat i
contracte entre les parts i
pare/mare/tutor)
Universitat de Barcelona:
obligació legal de
conservar dades
d'alumnes i exalumnes de
les escoles.

0123

Gestionar les dades dels membres
Gestió dels Consells
del Consell Escolar Municipal, dels
Escolars de Barcelona consells escolars de districte i dels
consells escolars de centre educatiu

Membres del Consell
Escolar Municipal, dels
consells escolars de
Exercici de competències i
districte i dels consells
potestats públiques
escolars de centre
educatiu

0472

Gestió de les visites
als edificis de l'Institut

0635

Gestió ordinària del
personal i la Nòmina
de l’Institut Municipal
d’Educació de
Barcelona

Consorci d'Educació de
Barcelona per al control dels
consells escolars

Gestió del Registre d'entrades i
sortides dels visitants als edificis de
la Gerència

A entitats gestores Plans de
Pensions i les exigides per la
Gestió ordinària i abonament nòmina legislació vigent: AEAT, Seg.
al personal de l’IMEB
Social, FREEMAP, i a les
entitats bancàries que
realitzen l’abonament

Art. 225 del Text refós de
Persones que accedeixen la llei municipal i de règim
als edificis
local de Catalunya
(TRLMRLC)

Personal del IMEB

Contracte o mesures
precontractuals;
consentiment informat i
explícit; i missió realitzada
en interès públic
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Tipologia de dades

Termini de conservació de
les dades

Seguretat

identificatives,
personals/socials

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

Les vostres dades seran
identificatives,
eliminades un cop
personals/socials,
complertes les
econòmiques, menors
obligacions legals
d'edat, salut
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

identificatives,
personals/socials,
treball/comercial

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives

Les vostres dades seran
eliminades un cop
complertes les
obligacions legals
derivades de la gestió de
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

identificatives,
Les vostres dades seran
personals/socials,
eliminades un cop
treball/comercial,
complertes les
econòmiques, salut,
obligacions legals
altres dades d'especial derivades de la gestió de
protecció
l’activitat.

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb
les previstes a l’Annex II del Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica
per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que
donen suport als diferents tractaments de dades duts a
terme per l’Ajuntament de Barcelona.

no

no

no

