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AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA

Entitat local Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Correu electrònic ser@ser.cat

C.I.F. P0824800G

Telèfon 93-8448025

Nom i cognoms del representant / 

persona de contacte Marina Escribano Maspons

Càrrec o lloc de treball TAG

Correu electrònic del representant / 

persona de contacte escribanomm@ser.cat

Telèfon representant / persona de 

contacte 938 44 80 25 Ext. 205 

Delegat de protecció de dades UNIVE ABOGADOS S.L.P

mailto:ser@ser.cat
mailto:escribanomm@ser.cat


Àrea de RR.HH 

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Recursos humans

Gestió d'empleats públics 

(funcionari, eventual i laboral) 

en quant a la presa de 

possesió del lloc, contractes, 

control d'horari o de 

presència, altes, baixes, 

permisos, vacances, 

incompatibilitats, formació, 

retribucions, indemnitzacions, 

dietes, així com a qualsevol 

altres aspectes de l'àmbit 

funcionari o laboral

_Execució d'un contracte art.6.1. b) RGPD.                                          

_Complimient d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.

_Art.9.2. b) RGPD. Tractament necessari per al 

compliment d'obligacions i l'exercici de drets 

específics del responsable del tractament o de 

l'interessat en l'àmbit del Dret Laboral i de la 

seguretat i protecció social, en la mesura en 

què així ho autoritzi el dret de la Unió dels Estats 

membres o un conveni col·lectiu 

conformement al Dret dels Estats membres que 

estableixi garanties adequades del respecte als 

drets fonamentals i dels interessos de l'interessat.

Personal 

funcionari i laboral

_Identificatius (Nom, 

cognoms, D.N.I, 

telèfon, domicili, email, 

signatura, nº Seguretat 

Social, foto). 

_Detalls d'ocupació. 

_Dades econòmiques

_Dades sindicals

Miquel Segú i Associats 

_Administració Tributària. 

_Hisenda Pública.               

 _Bancs, caixes d'estalvi i 

Caixes rurals.                            

 _Altres entitats financeres.                     

  _Organismes de la Seguretat 

Social. 

_Entitats asseguradores.

No aplica

Es conservaran durant el temps 

que romangui vigent el contracte 

laboral i fins a 4 anys des que 

finalitza el mateix segon la llei 

d'infraccions i sancions en l'Ordre 

Social.

2
Prevenció de riscos 

laborals

Gestió per al lliurament de la 

documentació i control de 

compliment de mesures de 

prevenció dels empleats 

públics i contractats

_Complimient d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                                      

_Ley 9/2017, de 8 de novembre de Contractes 

del Sector Públic.                                                      

  _Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre, pel qual s'aprova la Llei d'Estatuts 

Bàsics de l'Empleat públic. 

Personal 

funcionari i laboral

_Identificatius (Nom, 

cognoms, D.N.I, 

telèfon, domicili, email, 

signatura, nº Seguretat 

Social).                            

 _Dades bancàries 

_Dades econòmiques 

_Característiques 

personals                      

_Dades professionals y 

acadèmiques              

_Detalls d'ocupació 

SPASS PREVENCIÓ S.L No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.  

3 Selecció de personal 

Gestió de la contractació de 

personal per a activitats 

relacionades amb 

l'Ajuntament.

   _Consentiment de l'interessat art. 6.1 a)  

_Execució d'un contracte art. 6.1 b) _Art. 9.2 b) 

RGPD. Tractament necessari per al compliment 

de les obligacions i l'exercici de drets específics 

del responsable del tractament o de l'interessat 

en l'àmbit del Dret LAboral i de la seguretat i 

protecció social, en la mesura en què així ho 

autoritzi el dret de la Unió dels Estats membres o 

un conveni col·lectiu conformement al Dret dels 

Estats membres que estableixi garanties 

adequades del respecte als drets fonamentals i 

dels interessos de l'interessat

Persones físiques 

(candidats) 

_Identificatius (nom i 

cognoms, DNI/NIF i 

adreça postal, email, 

telèfon)                      

_Dades acadèmiques 

_Dades laborals

Berger-Levrault España 

SA (Absis y SicalWin)                                              
No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat de 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Àrea de serveis econòmics

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Subvencions i ajudes 

a tercers

Gestió i tramitació de 

subvencions i ajudes a tercers

                                        

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.

Persones físiques i 

jurídiques 

_Identificatius (Nom, 

cognoms, DNI, telèfon, 

nom de l'empresa, CIF, 

nom i cognoms 

representant de 

l'empresa i DNI).    

_Dades bancàries

Berger-Levrault España 

SA (SicalWin) 
Ministeri de Hisenda No aplica

Es conservaran durant el temps 

que romangui vigent el contracte 

laboral i fins a 4 anys de que 

finalitza el mateix segons la llei 

d'Infraccions i sancions en l'Ordre 

Social. 

2 Nòmines

Comptabilització i pagament 

de les nòmines del personal 

de l'Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana

_Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                                      

_Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre,pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut 

Bàsic de l'Empleat Públic.                                                          

 _Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic.

Personal 

funcionari i laboral 

_Identificatius (Nom, 

cognoms, D.N.I., 

telèfon, direcció 

postal, firma, Nº de la 

Seguretat Social, 

Mutualitat).                    

_Dades bancàries 

_Dades d'ocupació

_Berger-Levrault España 

SA (SicalWin) 

_Miquel Segú i Associats, 

S.L 

No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins de 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

3 Proveïdors
Adquisició de béns i serveis 

per part de l'Ajuntament 

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                                      
Persones 

jurídiques

_Identificatius (Raó 

social, CIF, adreça 

postal)               

_Dades bancàries

Berger-Levrault España 

SA (SicalWin) 

_Ministeri d'Hisenda  

_Generalitat de Catalunya 

_Sindicatura de Comptes de 

Catalunya

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins de 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats

4
Gestión de impuestos 

y tasas 

Gestió i tramitació de la 

recaptació d'impostos i taxes i 

altres ingresos de dret públic.

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                                      
Persones físiques i 

jurídiques 

_Identificatius (Nom, 

cognoms, DNI, telèfon, 

nom de l'empresa, CIF, 

nom i cognoms 

representant de 

l'empresa i DNI).    

_Dades bancàries 

Berger-Levrault España 

SA (SicalWin) 

Organisme de Gestió Tributària 

de la Diputació de Barcelona
No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins de 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.



Àrea de cultura

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Cursos i tallers   

Gestió de la inscripició als 

cursos i tallers que ofereixi el 

Centre Cívic. 

Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD
Persona física o 

jurídica

_Identificatius (nom i 

cognoms, DNI, edat) 

_Dades bancàries 

_Dades de salut

No aplica Diputació de Barcelona No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, amb 

finalitats d'arxiu d'interès públic, 

fins de recerca científica i 

històrica o fins estadístics.

2

Contractes amb 

empreses per a la 

celebració 

d'esdeveniments 

culturals

Gestió de la contractació de 

personal per a la prestació de 

serveis culturals, 

principalment espectacles. 

                                        

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                          

Persona física o 

jurídica

_Identificatius (nom i 

cognoms, DNI, telèfon, 

domicili).                                

_Dades bancàries 

_Dades d'ocupació

Berger-Levrault España 

SA (FirmaDoc BPM ). 
No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

3 Activitats culturals

gestió de la inscripició a les 

activitats quotidianes del 

Centre Cívic.

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                                                  

Persona física o 

jurídica

_Identificatius per 

situació excepcional 

del COVID (nom, 

cognoms, DNI i 

telèfon)

No aplica  

Servei Català de la Salut (en 

cas de cas COVID entre els 

assistents) 

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possubles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

4
Subvencions a entitats 

culturals

Gestió i tramitació de les 

subvencions a entitats 

culturals.

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                                

Persones 

jurídiques

_Identificatius (Nom, 

cognoms, D.N.I. dels 

directius de l'empresa, 

telèfon, domicili fiscal).                               

_Dades bancàries 

No aplica  No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

5 Reserva espais físics.
Gestió de les reserves dels 

espais físics del Centre Cívic.
Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD                                         

Persona física o 

jurídica

Identificatius (nom, 

cognoms, D.N.I. 

telèfon, correu 

elecrònic, domicili). 

No aplica
Generalitat de Catalunya 

(IdCAT Mòbil) 
No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Àrea de medi ambient

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Sistema de recollida 

de residus  

Gestió del sistema de 

recollida d'escombraries i 

seguiment de la correcta 

utilització del mateix per parts 

dels ciutadans

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Ciutadans de 

Santa Eulàlia de 

Ronçana

Identificatius (nom i 

cognoms, telèfon, 

correu electrònic) 

Id Waste S.L No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins la 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

2
Neteja de parcel·les 

no edificades

Gestió i tramitació de les 

sol·licituds als propietaris 

perquè procedeixin a la 

neteja de parcel·les abans 

de l'època de riscos 

d'incendis

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Propietaris de 

parcel·les situades 

a Santa Eulàlia de 

Ronçana

Identificatius (nom, 

cognoms, D.N.I. i 

domicili fiscal)  

Berger-Levrault España 

SA (Absis). 
No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

3
Autoritzacions 

d'accés a boscos

Prevenció d'incendis als 

boscos situats a Santa Eulàlia 

de Ronçana

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Propietaris dels 

boscos situats a 

Santa Eulàlia de 

Ronçana

Identificatius (nom, 

cognoms, D.N.I. i 

domicili fiscal) 

Berger-Levrault España 

SA (Absis). 
No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats

4
Bonificacions de la 

taxa d'escombraries

Gestió i tramitació de les 

bonificacions de la taxa 

d'escombraries

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        
Sol·licitants

Identificatius (Nom, 

cognoms, D.N.I., 

referència cadastral)

Berger-Levrault España 

SA (Absis). 
Diputació de Barcelona No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

5

Registre 

d'alimentadors de 

colònies de gats

Gestió del registre dels 

alimentadors de colònies de 

gats.

Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD Sol·licitants

_Identificatius (nom, 

cognoms, 

D.N.I.,telèfon, correu 

electrònic, adreça)

No aplica No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

6
Cens d'animals 

domèstics

Gestió del cens d'animals 

domèstics
Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD 

Propietaris dels 

animals domèstics 

de Santa Eulàlia 

de Ronçana

_Identificatius (nom, 

cognoms, D.N.I. 

telèfon, correu 

electrònic, domicili). 

No aplica 

_Col·legi de veterinaris de 

Catalunya                                

_Generalitat de Catalunya 

(ANICOM)

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.



Àrea d'esports 

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Activitats esportives

Gestió de les inscripcions dels 

ciutadans i la seva posterior 

classificació per edats

Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD Sol·licitants

Identificatius (nom i 

cognoms, edat, sexe, 

domicili, telèfon, 

email) 

No aplica No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

2
Relacions amb 

entitats esportives

Comunicació amb entitats 

esprtives per a la gestió de la 

prestació de serveis esportius

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

_Juntes Directives 

de les entitats 

esportives 

_Empleats de les 

entitats esportives 

Identificatius 

(nom,cognoms, email, 

telèfon)  

Gonber Events No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

3 Subvencions

Gestió i tramitació de 

subvencions a esportistes i a 

entitats esportives

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        
Sol·licitants

_Identificatius (Nom, 

cognoms, D.N.I., 

població, domicili, 

telèfon, email)                

     _Dades bancàries 

No aplica Diputación de Barcelona No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats

4

Contol d'accés a les 

instal·lacions 

esportives

Control d'accés per 

traçabilitat del COVID 

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        
Ciutadans

__Identificatius per 

situació excepcional 

del  COVID (nom, 

cognoms,  D.N.I. i 

telèfon) 

No aplica

Servei Català de la Salut (en 

cas de cas COVID entre els 

assistents) 

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.



Àrea d'educació  

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Escolarització de la 

primera etapa 

d'educació infantil

Control de l'escoralització a la 

Escola La Sagrera i  la Escola 

La Ronçana 

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Residents de 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 

_Identificatius (nom i 

cognoms, edat, 

telèfon)

_Dades de salut

_Dades econòmiques

_Escola La Segrera    

_Escola La Ronçana 
No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins la 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

2
Gestió de l'activitat de 

l'escola Bressol 

municipal

Gestió d'activitats i gestió de 

l'impagament de les quotes 

dels nens escolaritzat 

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Residents de 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 

Identificatius 

(nom,cognoms, email, 

telèfon, direcció 

postal)  

Berger-Levrault España 

SA (Absis). 
No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

3
Activitats organitzades 

per l'àrea d'educació

Gestió de l'activitats 

d'educació

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Residents de 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 

_Identificatius (nom i 

cognoms, edat, 

telèfon)

_Dades de salut

_Dades econòmiques

No aplica No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Àrea de serveis socials

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Serveis socials

Assessorament, orientació i 

informació a ciutadans sobre 

drets i recursos socials 

orientats a les seves 

necessitats

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

_Beneficiaris de 

subvencions 

_Ciutadans i 

residents 

_Representants 

legals                         

_El propi interessat 

o el seu 

representant legal 

_dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/NIF, telèfon, correu 

electrònic, adreça 

postal, nº seguretat 

social, Mutualitat)                 

_Dades econòmiques 

_Dades bancàries 

_Característiques 

personals 

_Circumstàncies 

personales               

_Dades de menors 

_Dades de salut

Berger-Levrault España 

SA (Absis).               

_DIputació de Barcelona 

_Consorci de l'Administració 

Oberta de Catalunya (HESTIA)

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins la 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

2 Ajuts a domicili

Gestió de la prestació del 

servei d'ajuda a domicili per a 

les persones més vulnerables 

que sol·licitin aquesta ajuda 

per a tasques domèstiques o 

d'acompanyament.

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

_Beneficiaris de 

subvencions 

_Ciutadans i 

residents 

_Representants 

legals                        

_El propi interessat 

o el seu 

representant legal

_Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/NIF, telèfon, correu 

electrònic, adreça 

postal)                       

_Dades econòmiques

  GESEX ATENCIÓ 

DOMICILIÀRIA, S.L

_Generalitat de Catalunya  

_Consorci d'Administració 

Oberta de Catalunya (HESTIA)

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

3 Banc d'aliments
Gestió per a la proporció 

d'aliments a les families 
Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD 

_Sol·licitants 

_Establiments 

concretats

Identificatius 

(nom,cognoms, D.N.I. i 

domicili)

Berger-Levrault España 

SA (Absis).                                                   

    _Consorci d'Administració 

Oberta de Catalunya (HESTIA)                             

_Creu Roja

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats

4 Ajuts municipals

Gestió d'ajudes d'urgències o 

de concurrència relatives a 

l'escolarització, menjador, 

activitats esportives o l'IBI, 

entre altres

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        
Sol·licitants

Identificatius (Nom, 

cognoms, D.N.I., email, 

telèfon, adreça postal)                           

_Dades bancàries 

_Dades econòmiques 

_Dades de menors 

_Informe social

Berger-Levrault España 

SA (Absis).                   

_DIputació de Barcelona 

_Consorci de l'Administració 

Oberta de Catalunya (HESTIA)

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

5
Ajuda a l'autonomia 

personal de gent gran

 Gestió de serveis d'ajuda a 

majors de diversa índole

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        
Sol·licitants

_Identificatius (nom, 

cognom, D.N.I. telèfon, 

correu elecrònic, edat, 

adreça).                         

_Informe social o 

metge

TELEVIDA SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, S.L 
DIputació de Barcelona No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

6
Atenció a la dona 

maltractada

Teleassistència i protecció a 

la víctima de violència de 

gènere

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        
Sol·licitants

_Identificatius (nom, 

cognoms, D.N.I. 

telèfon, correu 

electrònic, domicili).                    

_Dades d'ocupació 

_Denúncia presentada 

No aplica 

_Creu Roja                               

_Consorci d'Administració 

Oberta de Catalunya (HESTIA) 

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.



Area de juventut

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Assamblea jove

Procés participatiu per a la 

decisió del calendari 

d'activitats per a joves anuals

Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD Sol·licitants
Identificatius (nom i 

cognoms, telèfon)
No aplica No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

2 Activitats de joventut

Control d'assistència a les 

activitats per al rastreig de 

COVID

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Assistents a les 

activitats

Identificatius (nom i 

cognoms, telèfon, 

edat)
No aplica No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

3
Curs de monitor de 

temps lliure

Gestió i tramitació de les 

inscripcions per al curs de 

monitor de temps lliure

Consentimient de l'interesat, art. 6.1. a) RGPD Sol·licitants

Identificatius (nom, 

cognoms, DNI, edat, 

adreça, telèfon, email)

No aplica No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Àrea de secretaria

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Òrgans col·legiats

Comunicació d'acords i de 

concessió d'ajudes socials, 

entre altres

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Persones físiques i 

jurídiques

Identificatius (nom i 

cognom, DNI/NIF i 

adreça postal)

Berger-Levrault España 

SA (Absis)

_Diputació de Barcelona   

_Altres Administracions 

Públiques 

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

2
Padró municipal 

d'habitants

Gestió del padró municipal 

d'habitants de Santa Eulàlia 

de Ronçana. Acreditar la 

residència i el domicili 

habitual concorde als fins que 

estableix sobre aquest tema 

la Llei de Bases de Règim 

Local i altra normativa local 

aplicable. Usos també amb 

finalitats històrics, estadístics i 

científics.

_Complimient d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Interès públic 6.1.e) RGPD.

_Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local.       

Ciutadans 

residents a Santa 

Eulàlia de 

Ronçana

_Dades identificatives 

(Nom i cognoms, 

NIF/DNI, adreça postal, 

lloc de naixement, 

email, telèfon)                 

_Dades de menors

No aplica Diputació de Barcelona No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins la 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

3 Cementiri

Gestió del dret a nínxols o 

sepultura al cementiri 

municipal

_Complimient d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Interès públic 6.1.e) RGPD.                                                             

_Llei 49/1978, de 3 de novembre, d'Enterraments 

a Cementiris Municipals                             

_Persones am dret 

a nínxols o 

sepultura del 

cementiri al 

municipi 

_Representants 

legals 

_Identificatius (nom i 

cognoms, DNI/CIF i 

adreça postal, telèfon)

SERVEIS FUNERARIS 

CABRÉ JUNQUERAS S.A
No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins la 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats

4
Registre d'interessos 

dels regidors

Gestió de la declaració de 

béns, interessos i activitats 

dels Regidors en virtut de la 

Llei de Transparència

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Regidors de 

l'Ajuntament de 

Santa Eulàlia de 

Ronçana

_Identificatius(Nom, 

cognoms, DNI, 

domicili, telèfon, 

email)                       

_Dades d'ocupació 

_Dades bancàries   

_Registre de béns 

No aplica No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

5
Registre d'entrada i 

sortida

Registre d'entrada i sortida de 

documentsa l'Ajuntament, i la 

seva posterior remissió al 

departament competent

_Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.                                     

_Exercici de poders públics art.6.1 e) RGPD.

_Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques.

_Reial Decret 209/2003, de 21 de febrer, pel 

qual es regulen els registres i les notificacions 

telemàtiques, així com la utilització de mitjans 

telemàtics per a la substitució d'aportació de 

certificats pels ciutadans, i altra normativa 

aplicable

_Ciutadans i 

residents                

_Sol·licitants 

_Empleats públics 

_Contribuents i 

subjectes passius 

_Associacions i 

membres 

_Representants 

legals      

_Persones de 

contacte 

_Beneficiaris 

_Demandants 

d'ocupació 

_Immigrants 

_Càrrecs públics

_Identificació (nom, 

cognoms, DNI/NIF, 

email, telèfon, adreça 

postal, signatura, 

signatura electrònica).                                

_Dades bancàries 

_Dades laborals i 

acadèmiques                  

_Dades econòmiques 

_Dades de salut

Berger-Levrault España 

SA (Absis)

_Diputació de Barcelona 

_Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

6

Expedients 

administratius i 

judicials

Gestió i tramitació 

d'expedients de diversa 

óndole (contractació, 

responsabilitat patrimonial, 

judicials..)

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Persones físiques i 

jurídiques

Identificació (nom, 

cognoms, DNI/NIF, 

email, telèfon, adreça 

postal, signatura, 

signatura electrònica) 

_Dades bancàries 

_Dades laborals i 

acadèmiques                  

_Dades econòmiques 

_Dades de salut

_Berger-Levrault España 

SA (Absis y SicalWin)                                             

_FERRER Y OJEDA 

ASOCIADOS 

CORREDURÍA DE 

SEGUROS S.L 

No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats

7 Selecció de personal 

Gestió de la contractació de 

personal per a activitats 

relacionades amb 

l'Ajuntament.

   _Consentiment de l'interessat art. 6.1 a)  

_Execució d'un contracte art. 6.1 b) _Art. 9.2 b) 

RGPD. Tractament necessari per al compliment 

de les obligacions i l'exercici de drets específics 

del responsable del tractament o de l'interessat 

en l'àmbit del Dret LAboral i de la seguretat i 

protecció social, en la mesura en què així ho 

autoritzi el dret de la Unió dels Estats membres o 

un conveni col·lectiu conformement al Dret dels 

Estats membres que estableixi garanties 

adequades del respecte als drets fonamentals i 

dels interessos de l'interessat

Persones físiques 

(candidats) 

_Identificatius (nom i 

cognoms, DNI/NIF i 

adreça postal, email, 

telèfon)                      

_Dades acadèmiques 

_Dades laborals

Berger-Levrault España 

SA (Absis y SicalWin)                                              
No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.



Àrea de serveis territorials

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Expedients

Tramitació d'expedients de 

diversa índole com a 

tramitació de llicències de 

reformes d'habitatges o 

consultes vàries

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Persones físiques i 

jurídiques 

Identificatius (nom i 

cognoms, DNI/NIF, 

adreça postal) 

Berger-Levrault España 

SA (Absis)

_Agència Catalana de l´Aigua                                             

_Altres Administracions 

Públiques

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

2
Execució d'obres i 

actuacions

Preparació de la 

documentació i actuacions 

necessàries per a procedir a 

l'execució de l'obra

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Persones 

jurídiques

Identificatius (nom de 

l'empresa i NIF)
Berger-Levrault España 

SA (FIrmadoc)

_Ministeri d'Hisenda      

_Seguretat Social 
No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

3
Relació i direcció a 

tècnics externs

Encàrrec de projectes de 

l'Ajuntament a tècnics externs

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        
Tècnics 

_Identificatius (nom, 

cognoms, DNI, número 

de col·legiat, adreça 

postal)

_Berger-Levrault España 

SA (Absis)                                 

_Berger-Levrault España 

SA (Firmadoc)

_Agència Catalana de l´Aigua                                             

_Altres Administracions 

Públiques

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats

4 Consultes tècniques

Resoldre les qüestions 

plantejades per la ciutadania 

sobre situacions tècniques

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Persones físiques i 

jurídiques 

_Identificatius (Nom, 

cognoms, DNI, telèfon, 

nom de l'empresa, CIF, 

nom i cognoms 

representant de 

l'empresa i DNI)

Berger-Levrault España 

SA (Absis) 
No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

que romangui vigent el contracte 

laboral i fins a 4 anys des que 

finalitza el mateix segons la llei 

d'infraccions i sancions en l'Ordre 

Social.

5
Informes sobre 

activitats i obres

Elaboració d'informes 

favorables a qualsevol mena 

d'activitat en el municipi

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Persones físiques i 

jurídiques 

_Identificatius (Nom, 

cognoms, DNI, telèfon, 

nom de l'empresa, CIF, 

nom i cognoms 

representant de 

l'empresa i DNI)

Berger-Levrault España 

SA (Absis) 
Diputació de Barcelona No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins la 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.

6
Control de les 

activitats i obres

Control de l'adecuació de les 

activitats i obres

Compliment d'una obligació legal art.6.1.c) 

RGPD.        

Persones físiques i 

jurídiques 

_Identificatius (Nom, 

cognoms, DNI, telèfon, 

nom de l'empresa, CIF, 

nom i cognoms 

representant de 

l'empresa i DNI)

Berger-Levrault España 

SA (Absis) 
No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservades, 

en el seu cas, amb finalitats 

d'arxiu d'interès públic, fins la 

recerca científica i històrica o fins 

estadístics.



Portal Web i seu electrònica

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Portal web i seu 

electrònica

Gestió de les dades de 

caràcter personal de les 

persones que té creat un 

usuari i login per a l'accés i 

utilització de la seu 

electrònica de l'Ajuntament 

de Santa Eulàlia de Ronçana 

per a realitzar qualsevol 

tràmit.

_Consentimient de l'interessat art 6.1. a)RGPD.                                       

_Compliment d'una obligació legal art 6.1. 

c)RGPD.                                      

_Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les Administracions 

Públiques.                                                        

_Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic 

dels ciutadans als Serveis Públics.                                 

 _Reglament General de Protecció de Dades 

2016/679, artículo 12.

Persones físiques 

(ciutadans, 

usuaris) que 

utilitzin la web 

municipal, portal 

de transparència 

o la seu 

electrònica com 

a mitjà de 

contacte amb 

l'Ajuntament

_Identificació (nom, 

cognoms, DNI/NIF, 

email, telèfon, adreça 

postal, signatura 

digital).                                        

_IP d'usuari

Fracctal SCP
A altres administracions 

públiques quan correspongui.
No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recapatar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservacióCI
Activitat del 

tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories 

d'interessats


