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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT) 
 
 
Decret d’aprovació 150/2018 de 22/6/2018 
 
 
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès ha elaborat aquest registre d’activitats de 
tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD). La creació i manteniment d’aquest registre d’activitats de 
tractament serveix per demostrar la conformitat amb  el RGPD i proporciona les 
evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de 
responsabilitat pro activitat establert en l’article 5.2 del RGPD.  
 
D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics 
vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les 
activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de 
dades que es pot realitzar de forma automatitzada o no automatitzada, 
parcialment o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament 
recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de 
l’Ajuntament. 
 



DESCRIPCIÓ DE 

L'ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS CATEGORIES DE DADES PERSONALS OBJECTE DE TRACTAMENT CATEGORIES DE DESTINATARIS MESURES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES 

INTERNACIONALS DE 

DADES

Relacions amb els 

empleats

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte 

en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures 

precontractuals.

RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una 

obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.LOPD 3/2018 Article 8. Tractament de 

dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Gestionar la plantilla de personal i 

mantenir les relacions de servei o 

laborals, incloent retribucions, 

formació, control de presència, 

acció social i prevenció de riscos 

laborals.

Empleats laborals: persones amb 

les que es manté la relació laboral 

com a empleats.                                    

Empleats funcionaris: persones 

amb les que es manté una relació 

estatutària de funcionari

Nº de Registre de Personal

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònica, targeta sanitària.

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  

experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 

professionals.

Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques 

de nomina, historial del treballador/funcionari.

Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, 

rendes, bancàries, plans de pensions, jubilació, dades econòmiques 

de nòmina, dades deduccions impositives, assegurances.

Categories especials de dades: salut / afiliació sindical

Administració tributària

Seguretat Social Bancs i entitats 

financeres. Per obligació legal, 

quan procedeixi

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Selecció de personal RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una 

obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.LOPD 3/2018 Article 8. Tractament de 

dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Gestionar i tramitar els processos 

de selecció de personal

Candidats que opten a accedir  a 

l'ocupació pública a través d'un 

procés de selecció de personal

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònica, targeta sanitària.

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  

experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 

professionals.

No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Molins de Rei

No estan previstes

Queixes i suggeriments RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una 

missió realitzada en interès públic/                                   RGPD 679/2016 Article 

6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal 

aplicable al responsable del tractament / Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procedimient administratiu comú de les Administracions públiques.                                                     

LOPDGDD Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o 

exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), 

Control i seguiment de les 

queixes, suggeriments, peticions, 

etc. que poden instar els 

ciutadans.                                        

Persones que presenten les 

queixes, suggeriments, peticions, 

etc.                                       

Nom i cognoms adreça, descripció queixa, tipus de queixa, data No es preveuen cessions Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÉS

CIF: P0831000E

Direcció postal:  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08410, Vilanova del Vallès, Barcelona

Telèfon 938 459 277

Correu electrònic: dpd@vilanovadelvalles.cat 

CONSERVACIÓ DE LES DADES 

(TERMINIS / CRITERIS) 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats.

Última Actualizació: 01/07/2020

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES Contacte: dpd@vilanovadelvalles.cat

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats.

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats.

https://globallegaldata-my.sharepoint.com/personal/juliabacaria_legal-data_net/Documents/CLIENTS/PROTECCIÓ DE DADES/CLIENTS PUBLICS/2. AJUNTAMENTS/NO SANPD/AJ. VILANOVA DEL VALLES/AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÉS%0aCIF: P0831000E%0aDirecció postal:  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08410, Vilanova del Vallès, Barcelona%0aTelèfon 938 459 277%0aCorreu electrònic: dpd@vilanovadelvalles.cat
https://globallegaldata-my.sharepoint.com/personal/juliabacaria_legal-data_net/Documents/CLIENTS/PROTECCIÓ DE DADES/CLIENTS PUBLICS/2. AJUNTAMENTS/NO SANPD/AJ. VILANOVA DEL VALLES/AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÉS%0aCIF: P0831000E%0aDirecció postal:  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08410, Vilanova del Vallès, Barcelona%0aTelèfon 938 459 277%0aCorreu electrònic: dpd@vilanovadelvalles.cat
https://globallegaldata-my.sharepoint.com/personal/juliabacaria_legal-data_net/Documents/CLIENTS/PROTECCIÓ DE DADES/CLIENTS PUBLICS/2. AJUNTAMENTS/NO SANPD/AJ. VILANOVA DEL VALLES/AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÉS%0aCIF: P0831000E%0aDirecció postal:  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08410, Vilanova del Vallès, Barcelona%0aTelèfon 938 459 277%0aCorreu electrònic: dpd@vilanovadelvalles.cat
https://globallegaldata-my.sharepoint.com/personal/juliabacaria_legal-data_net/Documents/CLIENTS/PROTECCIÓ DE DADES/CLIENTS PUBLICS/2. AJUNTAMENTS/NO SANPD/AJ. VILANOVA DEL VALLES/AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÉS%0aCIF: P0831000E%0aDirecció postal:  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08410, Vilanova del Vallès, Barcelona%0aTelèfon 938 459 277%0aCorreu electrònic: dpd@vilanovadelvalles.cat
https://globallegaldata-my.sharepoint.com/personal/juliabacaria_legal-data_net/Documents/CLIENTS/PROTECCIÓ DE DADES/CLIENTS PUBLICS/2. AJUNTAMENTS/NO SANPD/AJ. VILANOVA DEL VALLES/AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÉS%0aCIF: P0831000E%0aDirecció postal:  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08410, Vilanova del Vallès, Barcelona%0aTelèfon 938 459 277%0aCorreu electrònic: dpd@vilanovadelvalles.cat


Relacions institucionals/ 

Agenda de contactes

RGPD 679/2016. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

 LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), 

Mantenir les relacions 

institucionals i de contactes de 

l'ajuntament

Persones que es relacionen amb 

l'ajuntament, per raó del seu 

càrrec o com a representants de 

persones jurídiques

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònicar.

Dades relatives a les característiques personals: sexe, nacionalitat.

Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  

experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 

professionals

Dades de detalls d'cupació: lloc de treball, càrrec.

No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Padró Municipal 

d'Habitants

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.

 LOPD 3/2018: Article 8.

Acreditació i determinació del 

domicili i residència habitual dels 

veïns del municipi. Vinculació

d'una persona al municipi com a 

part integrant de la seva població.

Veïns inscrits en el PMH del 

municipi

Dades obligatories: nom i cognoms, sexe, domicili habitual, 

nacionalitat, lloc i data de naixement, número de document 

nacional d'identitat/número de tarjeta de residència/número 

d'identificació d'extranger/certificat o títol escolar o acadèmic.                                                   

Dades no obligatòries: designació de les persones que puguin 

representar a cada inscrit, davant l'Oficina Consular a efectes 

padronals, número de telèfon del domicili en el país de residència, 

domicilio i número de telèfon del municipi de referència a Espanya

Dades obligatòries:  A altres 

AAPP per exercicr les seves 

competències, per a assumptes 

en els que el domicili o la 

residència sigui una dada 

rellevat.                                      A 

l'oficina del Cens Electoral.                             

Als òrgans estadístics de les 

AAPP, amb finalitats 

estadísitques.                        A 

l'Institut d'Estadística de 

Catalunya per a la formació del 

Registe de Població de 

Catalunya.

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Atenció a la Ciutadania RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 

del Règim Local. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), 

Comunicació de l'ajuntament amb 

les persones empadronades en el 

municipi, respecte a

les relacions jurídic-

administratives derivades de 

competencias municipals

Veïns inscrits en el PMH del 

municipi

Nom i cognoms, sexe, domicili habitual, nacionalitat, lloc i data de 

naixement, número de document nacional d'identitat/número de 

tarjeta de residència/número d'identificació d'extranger/certificat o 

títol escolar o acadèmic

No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Impostos  RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.

 LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), 

Gestionar, liquidar i recaptar:

- l'Impost de Bens Inmobles

- Inmobles,Impost d'Activitats 

Econòmiques

-l'Impost sobre l'increment del 

valor dels Terrenys de naturalesa 

urbana

-l'Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica 

A més a més també mantindrà les 

comunicacions respecte a les 

relacions jurídic-administratives 

derivades de competencias 

municipals en tramitacions i 

expedients administratius que 

afecten al ciutadà.

Contribuents, subjectes passius de 

l’IBI. Persones interessades o 

afectades per comunicacions, 

tramitacions o expedients 

municipals.              Persones 

interessades o afectades per 

comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

Dades econòmiques, bancàries 

Dades de transmissió de la propietat d'un immoble o de la 

constitució o transmissió de drets reals sobre immobles               

 Dades de trascendència tributària

Dades de titularitat de bens inmobles i drets reals                         

 Dades acadèmiques i professionals: pertinença a col·legis o 

associacions professionals.

Dades de titularidad de vehicles a motor aptes per a circular per la 

via pública 

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Durant el temps 

necessari per al 

compliment de les 

finalitats per a les que 

varen ser obtingudes, 

i posteriorment per a 

determinar les 

possibles 

responsabilitats 

derivades d’aquestes 

finalitats.

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats.

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. En tot cas, quan 

interessat s'oposi al tractament



Contribucions especials RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

 LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), .

Gestionar, liquidar i recaptar les 

contribucions especials. 

Contribuents, subjectes passius de 

Contribucions Especials.                     

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

Dades econòmiques, bancàries                                              Dades 

sobre l'obtenció per l'obligat tributàri d'un benefici o d'un augment 

de valor dels seus bens                                 Dades de trascendència 

tributària

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Preus públics municipals RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

 LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), 

Gestionar, liquidar i recaptar els 

preus públics municipals. 

Subjecte obligat a satisfer la 

contrapestació pecuniària que 

constitueix un preu públic.               

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

Dades econòmiques, bancàries                                        Dades sobre 

el servei o l'activitat per la qual se satisfa el preu públic                                                                          

Dades de trascendència tributària

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Taxes municipals RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

 LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), 

Gestionar, liquidar i recaptar les 

taxes municipals.                       

Contribuents, subjectes passius de 

Taxes Municipals, sol·licitants 

d'una activitat de l'ajuntament.                                      

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

Dades econòmiques, bancàries                                       Dades sobre la 

sol·licitud de l'activitat de l'ajuntament                                                                 

Dades de trascendència tributària

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Registre d'entrada i 

sortida de documents

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.

LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...), .

Donar constància als ciutadans de 

les seves relacions documentals 

amb l'Ajuntament. 

Ciutadans que presentin escrits o 

documentacio a l'ajuntament, o 

que rebi documentacio de 

l'ajuntament.                      Persones 

interessades o afectades per 

comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

A altres AAPP competents en la matèria Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. En tot cas, quan 

interessat s'oposi al tractament

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. En tot cas, quan 

interessat retiri el consentiment

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. En tot cas, quan 

interessat retiri el consentiment



Registre d'Animals 

perillosos

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

LOPD 3/2018: LOPD 3/2018 Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...).

Gestionar i controlar els codis 

identificatius d'animals perillosos 

i idoneïtat dels propietaris.

Propietaris d'animals considerats 

perillosos.

Nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, lloc de naixement, 

nacionalitat, signatura, test d'aptitut psicològica, antecedents 

penals.

Forçes i cossos de seguretat. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Registre d'Animals 

domèstics

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

LOPD 3/2018: LOPD 3/2018 Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Gestionar i controlar els codis 

identificatius d'animals domèstics 

del municipi.

Propietaris d'animals domèstics. Nom i cognoms, DNI, adreça, data de naixement, lloc de naixement, 

nacionalitat, signatura.

Forçes i cossos de seguretat. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Registre d'unions civils RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.

LOPD 3/2018: LOPD 3/2018 Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Gestió del Registre de les parelles 

d'unions civils 

Ciutadans empadronats a Molins 

de Rei inscrits en el registre 

d’unions civils

Nom i cognoms, DNI, adreça, número d'expedient, targeta 

residència, estat civil, data de naixement, lloc de naixement, 

nacionalitat, signatura.

Administracions públiques 

competents en la matèria

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Registre d'entitats RGPD. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una 

missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.

 LOPD 3/2018: LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...),

Gestió del Registre d'entitats del 

municipi.

Persones de contacte o 

representatns de les entitats.

Nom i cognoms, DNI, adreça, signatura, telèfon, correu electrònic. No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Registre d'edificis 

catalogats com a 

protegist 

RGPD. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una 

missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.

 LOPD 3/2018: LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...),.

Gestió del Registre de Protecció 

del Patrimoni de l'ajuntament

Persones que tenen la titularitat 

d'un inmoble protegit

Nom i cognoms, DNI, adreça, signatura, telèfon, correu electrònic. No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Registre d'interessos i 

bens patrimonials 

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

LOPD 3/2018: LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...),.

Registrar les activitats relatives 

a causes de possible 

incompatibilitat i a qualsevol 

activitat que proporcioni o pugui 

proporcionar ingressos.          

Registrar  Bens Patrimonials.

Regidors i càrrecs electes, i càrrecs 

no electes de la Junta de Govern 

Local 

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.                                                      

Dades sobre incompatibilitats                                      Dades 

econòmiques: bancàries, renda, participació en societats                                                                            

Dades de bens i transaccions econòmiques

Publicació de les dades dels 

registres

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Membres de la 

Corporació 

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.

 LOPD 3/2018: LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...) 

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...),

Gestionar les tasques 

institucionals dels membres de la 

corporació en exercici dels seus 

càrrecs

Membres electes de les 

Corporacions locals 

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.                                                      

Dades sobre incompatibilitats                                      Dades 

econòmiques: bancàries, renda, participació en societats                                                                            

Dades de bens i transaccions econòmiques

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Gestió econòmica RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...),

Gestionar la comptablitat del 

municipi i executar el pressupost

Creditors de l'ajuntament Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.                                                                                           

Dades econòmiques: bancàries                                                                            

Dades de bens i transaccions econòmiques

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Contractes 

administratius 

RGPD 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.                                                                Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

LOPD 3/2018: LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...),.

Gestionar i tramitar el 

procediment administratiu dels 

contractes i la seva execució

Licitadors, proveïdors i 

contractistes 

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.                                                                                           

Dades econòmiques: bancàries                                                                            

Dades de bens i transaccions econòmiques

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Fins al final del mandat

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Convenis de 

col·laboració

RGPD 2016/679. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics 

conferits al responsable del  tractament.                                                              

Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya.

 LOPD 3/2018: LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació 

legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...),

Gestionar i registrar els convenis 

formalitzats per l´ajuntament 

amb altres AAPP, que es 

desenvolupen en interès públic

Persones físiques signants del 

conveni i altres intervinents

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.                                                                                           

Dades de detalls d'ocupació: lloc de treball, càrrec                                                                      

No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Serveis socials bàsics RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Article 9.2. h) 

Ttractament necessari per a prestació d'assistència o tractament de tipus 

socials, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència social, sobre la base del 

Dret de la Unió o dels Estats membres. LOPD 3/2018: Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...).  

Gestionar i tramitar la prestació 

d'assistència o tractament de 

tipus social.                                         

Persones sol·licitants del servei. 

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònica, targeta sanitària.

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  

experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 

professionals.

Categories especials de dades: salut 

Altres AAPP competents, 

Centres de Salut, Cossos i 

Forces de Seguretat, Fiscalia

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Infància, adolescència i 

joventut

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Article 9.2. h) 

Ttractament necessari per a prestació de asistencia o tratamiento de tipus o 

social, o gestió dels sistemes i serveis d'asistència social, sobre la base del 

Dret de la Unió o dels Estats membres. LOPD 3/2018: Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Gestionar i tramitar la prestació 

d'assistència o tractament de 

tipus social per a infants i joves.   

Persones sol·licitants del servei. 

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònica, targeta sanitària.

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  

experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 

professionals.

Categories especials de dades: salut 

Altres AAPP competents, 

Centres de Salut, Cossos i 

Forces de Seguretat, Fiscalia

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Beques RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Article 9.2. h) 

Ttractament necessari per a prestació de asistencia o tratamiento de tipus o 

social, o gestió dels sistemes i serveis d'asistència social, sobre la base del 

Dret de la Unió o dels Estats membres. LOPD 3/2018: Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...).

Registrar les persones que 

demanen una beca.                  

Persones interessades a obtenir 

una beca.                                                                 

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, email, signatura, dades 

econòmiques, dades d'ocupació, dades de característiques 

personals, dades d'entorn social, categories especials de dades.

Altres administracions 

públiques competents en la 

matèria

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació del 

responsable

No estan previstes

Persones amb 

dependència / gent gran

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Article 9.2. h) 

Ttractament necessari per a prestació de asistencia o tratamiento de tipus o 

social, o gestió dels sistemes i serveis d'asistència social, sobre la base del 

Dret de la Unió o dels Estats membres. 

LOPD 3/2018: Article 8. 1. El tractament de dades personals només es pot 

considerar fonamentat en el compliment d’una obligació legal exigible al 

responsable, en els termes que preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 

2016/679, quan així ho prevegi una norma de dret de la Unió Europea o una 

norma amb rang de llei, (...).

Gestionar i tramitar la prestació 

d'assistència o tractament de 

tipus social per a persones 

dpendents o gent gran.                   

                        M

Persones dependents sol·licitants 

del servei.                                                               

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònica, targeta sanitària.

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  

experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 

professionals.

Categories especials de dades: salut 

Altres AAPP competents, 

Centres de Salut, Cossos i 

Forces de Seguretat, Fiscalia

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Serveis comuns per a 

persones amb 

discapacitat

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Article 9.2. h) 

Ttractament necessari per a prestació de asistencia o tratamiento de tipus o 

social, o gestió dels sistemes i serveis d'asistència social, sobre la base del 

Dret de la Unió o dels Estats membres. LOPD 3/2018: Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Gestionar i tramitar la prestació 

d'assistència o tractament de 

tipus social per a persones amb 

discapacitat

Persones discapacitades 

sol·licitants del servei

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònica, targeta sanitària.

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions,  

experiència professional, pertinença a col·legis o associacions 

professionals.

Categories especials de dades: salut 

Altres AAPP competents, 

Centres de Salut, Cossos i 

Forces de Seguretat, Fiscalia

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Plantilla PL RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...)             

Gestionar les incidències les 

internes del departament de la 

Policia Local

Personal de la Policia Local Nº de Registre de Personal

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº 

Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura 

manual, signatura electrònica, targeta sanitària.

Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec

Categories especials de dades: salut / afiliació sindical

No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Agenda PL RGPD. 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8.              

Mantenir de relacions externes de 

la Policia Local

Persones que es relacionen amb la 

Policia Local, per raó del seu 

càrrec o com a representants de 

persones jurídiques

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, 

Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec

No es preveuen Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Enregistrament de 

trucades telefòniques i 

radiotelefòniques de la 

Policia Local

RGPD. 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

LOPD 3/2018: Article 8Article 6.1.e. El tractament és necessari per al 

compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders 

públics conferits al responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. 

Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders 

públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...).              

Enregistrar les trucades 

telefòniques externes i 

radiotelefòniques a la Policia 

Local per a la constància de 

denúncies, sol.licituds, 

informacions i actuacions. 

seguretat pública i defensa, 

actuacions de forces i cossos de 

seguretat amb fins policials

Persones implicades en trucades 

telefònoques externes        

Personal de la Policia Local

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, 

Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec                  Dades amb fins 

policials

Altres Cossos Policials, Fiscalia Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Grua Policia RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.              

 LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès 

públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...

Registrar els vehicles retirats de la 

via pública. Mantenir 

comunicacions respecte a les 

relacions jurídic-administratives 

derivades de competencias 

municipals en tramitacions i 

expedients administratius que 

afecten al ciutadà.

Policia local: Persona que forma 

part del cos de policia local.                

Persones incloses en expedients 

de la policia local amb finalitats 

policials.  Persones interessades o 

afectades per comunicacions, 

tramitacions o expedients 

municipals.

Nom i cognom, DNI, Adreça, telèfon, número de matrícula Altres AAPP competents. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstasDurant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Intervencions de la PL RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8.              

Realitzar actuacions de  la Policia 

Local en exercici de les seves 

competències

Policia local: Persona que forma 

part del cos de policia local.                

Persones incloses en expedients 

de la policia local amb finalitats 

policials

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, 

Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec                  Dades amb fins 

policials

Altres Cossos Policials, Fiscalia Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Sistema de càmeres de 

videovigilancia

RGPD 2016/679. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en interès públic. LOPD 3/2018: Article 8. 

Enregistrament d'imatges a través 

de sistemes de càmares o 

videocàmares amb la finalitat de 

preservar la seguretat de les 

persones i bens, com també les 

seves instal·lacions

Treballadors, ciutadans i tercers 

que accedeixen a les zones 

videovigilades

Imatge, veu A la Policia Local, Fiscalia, 

Forçes i cossos de seguretat.

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Orientació laboral RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.  LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...              

Gestionar la intermediació laboral 

entre el sol·licitant d’ocupació i 

l’empresa demandant de 

treballadors. 

Assesorament als sol·licitant 

sobre aspectes relacionats amb el 

àmbit laboral.

Mantenir comunicacions respecte 

a les relacions jurídic-

administratives derivades de 

competencias municipals en 

tramitacions i expedients 

administratius que afecten al 

ciutadà.

Col·lectiu de persones sol·licitants 

de ocupació i empreses 

demandants de treballadors.           

                                    Persones 

interessades o afectades per 

comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Dades identificadores: DNI, adreça postal, electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual.

Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec.                     Dades 

acadèmiques: historial d'educació, formació.

Empreses que busquen 

incorporar nous treballadors. 

Altres AAPP competents.

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstas

Promoció econòmica RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.  LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...             

Ofereir un servei de suport a la 

promoció econòmica, empreses i 

emprenedors.

Persones interessades Dades identificadores: DNI, adreça postal, electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual.

Detalls d'ocupació:  lloc de treball, càrrec.                     

Dades acadèmiques: historial d'educació, formació.

AAPP competents. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstas

Activitats RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.  LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...           

Gestionar les llicències d'activitats 

de l'Ajuntament. 

Persones interessades que 

sol·liciten una llicència d'activitat a 

l’ajuntament. Persones 

interessades o afectades per 

comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, informació comercial, dades 

econòmiques, correu electrònic

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

En un termini màxim d'un mes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Educació RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament.  LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades 

per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...          

Prestar el servei públic d'educació Persones interessades en l'oferta 

formativa municipal

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, imatge, 

dades bancàries

Altres AAP competents, entitats 

bancaries

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Cultura RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...

Organitzar i gestionar activitats 

culturals, fires, festa major, 

etc.del municipi.

Persones interessades en conèxier 

i participar de les activitats 

culturals organitzades per 

l'Ajuntament.      Persones 

interessades o afectades per 

comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic. No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Esports RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Gestionar les activitats esportives 

i centres esportius municipals.

Persones usuaries dels centres o 

activitats esportives municipals.

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, dades 

econòmiques (nº compte), imatge, data de naixement.

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Mobilitat RGPD 2016/679. 

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Proporcionar un servei de 

transport a les persones 

interessades que ho sol·licitin

Persones interessades en fer ús 

del servei

Dades identificadores: DNI, adreça postal i electrònica, telèfon, nom 

i cognoms.

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Turisme RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Promocionar el turisme del 

municipi

Persones interessades en l'oferta 

turistica del municipi.

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic. No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació del 

responsable

No estan previstes

Servei d'habitatge RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Oferir el servei de tramitació i 

gestió de l'habitage social

Persones interessades en obtenir 

un habitatge social Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, telèfon, 

nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques 

de nomina, historial del treballador/funcionari.

Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, 

rendes.

Altres AAP competents Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Síndic de Greuges 

Municipal

RGPD 2016/679.  Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Oferir un servei de intermediació 

entre l'Administració i 

l'Administrat, resolent les queixis 

que se li presentin

Persones interessades que 

presentin una queixa davant del 

Síndic de Greuges

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, telèfon, 

nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques 

de nomina, historial del treballador/funcionari.

Altres AAP competents Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Suport jurídic RGPD 2016/679.  Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Oferir un servei de suport jurídic  Persones interessades en obtenir 

suport jurídic 

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, telèfon, 

nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica

Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, 

naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques 

de nomina, historial del treballador/funcionari.

Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, 

rendes.

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Atenció al consumidor RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Oferir el servei d'atenció al 

consumidor perqué pugi realitzar 

consultes o presentar 

reclamacions i/o denuncies com a 

consumidor.

Consumidors Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, 

telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.

Dades relatives a transaccions de béns i serveis.

Altres AAP competents Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Participació ciutadana RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Impulsar actuacions on les 

persones i la societat civil pugin 

participar de la presa de decisions 

públiques

Persones que participen de les 

actuacions de participació 

ciutadana.

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic, 

nacionalitat.

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació del 

responsable

No estan previstes

Protecció civil RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Prevenir i reduir els danys a 

persones o béns en cas de 

calamitat pública. Elaborar plans 

d'emergència i portar a terme 

campanyes d'informació. 

Mantenir comunicacions respecte 

a les relacions jurídic-

administratives derivades de 

competencias municipals en 

tramitacions i expedients 

administratius que afecten al 

ciutadà.

Persones implicades en les 

actuacions sobre protecció civil.                              

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic Altres AAP competents, entitats 

bancaries

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Medi ambient i espais 

verds

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (...) Llei 10/2014, del 26 de setembre, 

de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació 

ciutadana.. 

Desenvolupar les activitats i 

projectes ambientals de 

l'ajuntament.

Persones implicades en les 

actuacions sobre progestes 

ambientals

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, correu electrònic No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstesDurant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Expedients Sancionadors RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Gestionar i tramitar tots els 

expedients sancionadors de 

competència de l'Ajuntament.

Persones interessades en un 

expedient sancionador.                                               

Persones interessades o afectades 

per comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 

Signatura electrònica. Correu electrònic.Infraccions administratives. 

Jutjats i Tribunals, Forçes i 

cossos de seguretat

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Subvencions RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. LOPD 3/2018: 

Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de 

poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de 

poders públics conferits al responsable, (... 

Gestió i tramitació de les 

subvencions.                            

Mantenir comunicacions respecte 

a les relacions jurídic-

administratives derivades de 

competencias municipals en 

tramitacions i expedients 

administratius que afecten al 

ciutadà.

Persones interessades en una 

subvenció.    Persones 

interessades o afectades per 

comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 

Signatura electrònica. Correu electrònic.

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Accés a la informació RGPD 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament                                                 Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.                                      

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern.OPD 3/2018: Article 8. Tractament de dades per 

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Registre, atenció i gestió de les 

peticions d’accés de les persones 

a  la informació pública

Persones interessades en accedir a 

la informació.

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 

Signatura electrònica. Correu electrònic.

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Salut pública RGPD 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació 

legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió 

realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. LOPD 3/2018: Article 8

Gestió dels serveis públics 

municipals en matèria de salut 

pública.                                              

Persones interessades en la 

salubritat pública i el control 

sanitari.              Persones 

interessades o afectades per 

comunicacions, tramitacions o 

expedients municipals.

NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita. 

Signatura electrònica. Correu electrònic.

No es preveuen. Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Drets de protecció de 

dades 

RGPD 679/2016: Article 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment 

d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.OPD 3/2018: 

Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de 

poders públics. 

1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en 

el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes que 

preveu l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una 

norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, (...)

Gestió i tramitació de les 

sol·licituds d'exercici de drets de 

protecció de dades

Sol·licitants Nom, cognoms, DNI, adreça, signatura Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès

No estan previstes

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 

Els previstos per la legislació respecte 

a la prescripció de responsabilitat

Durant el temps necessari per al 

compliment de les finalitats per a les 

que varen ser obtingudes, i 

posteriorment per a determinar les 

possibles responsabilitats derivades 

d’aquestes finalitats. 



Sistema de videovigilància en àrees de recollida de residus

RGPD 679/2016 Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment 

d’una missió realitzada en interès públic. LOPD 3/2018: Article 8. 

Enregistrament d'imatges a través 

de sistemes de videocàmares amb 

la finalitat de controlar els 

abocaments il·legals en les àrees 

de recollida de residus Ciutadans que aboquen deixalles Imatge Departament de Medi Ambient En un termini màxim d'un mes

Les mesures de seguretat 

implantades es corresponen 

amb les previstes en la Política 

de protecció de dades i 

seguretat de la informació de 

l'ajuntament de Vilanova del 

Vallès No estan previstes


