
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

1. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
2. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DE JOVENTUT
3. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS SOCIOCULTURALS
4. AGÈNCIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
5. ARXIU MUNICIPAL
6. ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA
7. ATENCIÓ DE DRETS EN PROTECCIÓ DE DADES
8. ATENCIÓ DRET ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
9. AJUDES O SUBVENCIONS
10. BIBLIOTECA
11. CAMPA DE CAMIONS
12. CEMENTERI I SERVEIS FUNERARIS
13. CENS D'ANIMALS I REGISTRE D'ANIMALS POTENCIALMENT

PERILLOSOS
14. ESCOLA D'ADULTS
15. CONSULTES, RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS DPD
16. CONTRACTACIÓ
17. CORPORACIÓ
18. DISPONIBILITAT, ORDENACIÓ I PLANEJAMENT URBANÍSTIC
19. PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL
20. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
21. ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA
22. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
23. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA
24. GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA
25. ENREGISTRAMENT DE PLENS
26. GRUA MUNICIPAL
27. LLICÈNCIES, DECLARACIONS, RESPONSABLES I COMUNICACIONS

PRÈVIES DE CARÀCTER URBANÍSTIC
28. MATRIMONIS CIVILS
29. MEDI AMBIENT
30. MERCAT I VENDA AMBULANT
31. MESES ELECTORALS
32. NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT EN PROTECCIÓ DE DADES
33. OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
34. OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)
35. PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
36. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
37. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL
38. POLICIA LOCAL
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39. QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS
40. REGISTRE D'ENTRADA I EIXIDA
41. REGISTRE D'INTERESSOS
42. REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS VEÏNALS
43. REGISTRE MUNICIPAL DE CASALS
44. SERVEI DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT D'AIGÜES
45. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS
46. SERVEI D'ESCOLA OBERTA
47. SERVEIS SOCIALS
48. VIDEOVIGILÀNCIA CONTROL DE TRÀNSIT
49. VIDEOVIGILÀNCIA EN INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES
50. VOLUNTARIAT
51. VIDEOVIGILÀNCIA EN APARCAMENTS PÚBLICS
52. ONDA COMUNICA
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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESPONSABLE Y DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS
DADES IDENTIFICATIVES DEL RESPONSABLE I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT AJUNTAMENT D’ONDA

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES dpo@onda.es

ADREÇA El Pla, 1. 12200. Onda, Castellón, España.

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

RELACIÓ D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
1.1. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Finalidad del
FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de  preinscripcions,  inscripcions  i  desenvolupament,  d’activitats  de  caràcter  esportiu,  en
l’àmbit  individual  i  col·lectiu.  Gestió  administrativa  i  comptable  del  servei.  Reserva  per  a  ús
d’instal·lacions.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o per a diverses finalitats específiques.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
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Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat; dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
Crèdits, préstecs, avals
Dades  economicofinanceres  i  d'assegurances:  ingressos,  rendes,  hipoteques,  inversions
patrimonials, pensions, jubilació, subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional).

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Pare, mare, tutor o representant legal 
Usuaris

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Associacions i organitzacions sense ànim de lucre
Entitats asseguradores
Altres òrgans de l'Administració Local 
Professionals o entitats adjudicatàries de la prestació del servei

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.2 ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DE JOVENTUT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió d'inscripcions en activitats o concessió d'ajudes dirigides a la joventut, així com la concessió,
reserva i ús de locals destinats per als joves.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA
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Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una per a diverses finalitats específiques.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; 
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Acadèmiques i professionals: formació; titulacions; historial d'estudiant; experiència professional; 
pertinença a col·legis o associacions professionals.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Representants legals
Ciutadans i residents compresos en els rangs d'edat destinataris o beneficiaris del servei municipal 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicacions de dades
Associacions i organitzacions sense ànim de lucre
Altres òrgans de l'Administració local 
Òrgans de la Unió Europea 
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de 
seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de 
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.3 ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS SOCIOCULTURALS
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FINALITAT DEL TRACTAMENT

• Gestió de preinscripcions, inscripcions i desenvolupament d'activitats de caràcter social i/o cultural,
lúdiques o festives,  individual i  col·lectiu.  Concessió d'autoritzacions d’ocupació de via pública o
d'instal·lacions municipals. 
• Gestió d'assistents a esdeveniments, actes o activitats de caràcter social, cultural, lúdic o festiu en
les instal·lacions municipals (centres de cultura, museus i altres instal·lacions similars).
• Gestió de participants a concursos o, si és el cas, a candidats a premis o guardons, així com la
publicació en els mitjans de comunicació institucional o social.  

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o per a diverses finalitats específiques.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu:
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional).

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Pare, mare, tutor o representant legal
Usuaris 

COMUNICACIONS DE DADES
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Categories de destinataris de comunicació de dades
Associacions i organitzacions sense ànim de lucre
Entitats asseguradores
Altres òrgans de l'Administració local 
Professionals o entitats adjudicatàries de la prestació del servei

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.4 AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT TOTAL

FINALITAT DEL TRACTAMENT

1. Ajuda o suport a la gestió de tràmits, des de l'obtenció de la legislació vigent i els impresos fins a
l'emplenament dels tràmits reglamentaris, fins a la presentació de la documentació requerida per
l'Administració competent (· Subvencions i ajudes a empreses, autònoms i emprenedors. · Creació i
posada en funcionament de noves empreses).
2.  Organització,  disseny  i  impartició  d'accions  formatives  orientades  a  optimitzar  les  aptituds
personals en l'àmbit de les habilitats directives i la gestió empresarial en general
3. Suport a la cooperació empresarial i a la innovació (· Proporcionar contactes entre empreses. ·
Participar en jornades de presentació de serveis i productes. · Crear bosses d'ocupació comunes. ·
Donar publicitat i promoció a les empreses que participen).
4. Suport a la inserció laboral dels demandants d'ocupació i a la creació d'ocupació (la intermediació,
la informació laboral, la formació i l'assessorament en matèria de contractació)
5. Servei d'informació laboral: consisteix a facilitar a les persones demandants d'ocupació, tota mena
d'informació  relacionada  amb  el  mercat  laboral;  fa  referència  als  aspectes  següents:  ofertes
d'ocupació; empreses i el mercat laboral; formes de contractació i aspectes legals de l'àmbit laboral):
   •  Intermediació laboral (punt de trobada entre els serveis d'ocupació i  l’empresa, consisteix a
encaixar  les  ofertes  de  treball  amb  els  demandants  d'ocupació.  Confecció  i  enviament  de
currículums  a  empreses  que  demanden  treballadors,  preparació  d'entrevistes  de  treball  i
assessorament sobre les diferents estratègies per a entrar en el mercat laboral).
   • Orientació i assessorament laboral (en funció de les característiques formatives de la persona
demandant d'ocupació; idearà un itinerari per a arribar a l'objectiu: trobar el tipus de treball adequat a
les seues característiques). 
   • Formació per a l'ocupació (· Millorar la formació dels treballadors ocupats i aturats, millorant el
seu desenvolupament personal i la seua capacitació professional. · Proporcionar als treballadors les
pràctiques i els coneixements adequats a les capacitats professionals requerides en el mercat de
treball i a les necessitats de les empreses).
   •  Assessorament per a la contractació (Consisteix  a aconsellar,  assessorar  en alguna de les
activitats que formen part del procés de contractació de treballadors. Les principals activitats dins
d'aquest servei són: pràctiques en empreses, selecció de personal, cursos de contractació, etc.).

TERMINI DE CONSERVACIÓ
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Les dades 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 se’n , pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques;
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació; Llei 57/2003 del 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; Llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, totes dues d'àmbit estatal).
Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Acadèmiques  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Detalls d'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes.
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional).

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Sol·licitants.
Ciutadans i residents.
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COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
Òrgans de la Unió Europea
Diputacions provincials.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.5 ARXIU MUNICIPAL

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de les sol·licituds de consulta de l'Arxiu Municipal per a la investigació històrica o científica, la
informació,  l'estudi  i  la  resolució d'assumptes administratius,  així  com per al  seu ús pels propis
serveis municipals en el desenvolupament de les seues funcions. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
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Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: Dades d'estat civil;  edat; dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna
Dades  de  transaccions:  de  béns  i  serveis  subministrats  per  l'afectat;  béns  i  serveis  rebuts  per
l'afectat; transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Càrrecs o empleats públics 
Ciutadans consultants
Representants legals 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Altres òrgans de l'Administració local 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.6  ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Assessorament jurídic en assumptes d'índole municipal requerits per les unitats administratives, així
com la defensa jurídica en contenciosos administratius o altres supòsits, judicials o extrajudicials.  

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.b) RGPD. El tractament és 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.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
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públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Assegurances
Acadèmiques  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Bancàries
Crèdits, préstecs, avals
Dades  d'informació  comercial:  activitats  i  negocis;  creacions  artístiques,  literàries,  científiques  o
tècniques; Llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat;
transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Afiliació sindical
Salut

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Demandants; demandats; representants legals; testimonis; procuradors; notaris.

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicacions de dades
Òrgans jurisdiccionals.
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TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.7 ATENCIÓ DE DRETS EN PROTECCIÓ DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets individuals en protecció de dades de caràcter personal.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Es conservaran durant el temps necessari per a resoldre les reclamacions. Serà aplicable el que es
disposa en la normativa d'arxius i documentació.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament: Reglament (UE) 2016/679 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  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades).

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Representant legal o voluntari.
Sol·licitants
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COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Autoritat de control de protecció de dades  
Defensor del Poble o equivalent autonòmic
Òrgans judicials. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.8 ATENCIÓ DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Registrar i tramitar les peticions d'accés a la informació realitzades pels ciutadans a l'empara de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i, si ÉS EL
CAS, legislació autonòmica sobre aquest tema.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
i bon govern i, si és el cas, legislació autonòmica sobre aquest tema. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
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Altres dades de caràcter personal
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Condemnes i delictes
Administratius
Dades d'infraccions: de naturalesa penal 

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Sol·licitants d'informació pública. 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Consell de transparència i bon govern. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.9 AJUDES O SUBVENCIONS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de sol·licituds, valoració o baremació, concurrència de requisits, publicació en diari o butlletí
oficial  i,  si  és  el  cas,  espais,  físics  o  electrònics,  institucionals,  concessió  i  ingressos.  Control  i
fiscalització de les ajudes o subvencions. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; una altra legislació, europea o autonòmica) .
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE LES DADES PERSONALS
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Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Assegurances
Acadèmiques  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Bancàries
Crèdits, préstecs, avals
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat;
transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Beneficiaris
Representants legals 
Sol·licitants  

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Òrgans judicials
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Diputacions provincials
Entitats asseguradores
Hisenda pública i Administració tributària
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local   

Página 15 de 79
Informàtica. Registre d'activitats de Tractament.odt

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel :964 600 050
Fax:964 604 133
NIF:P-1208400-J



Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans de la Unió Europea

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.10 BIBLIOTECA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió dels serveis de préstecs de llibres i un altre tipus d'obres, la connexió a Internet, així com
l'expedició  de  carnets  d'usuari  i,  si  és  el  cas,  la  gestió  de  la  inscripció,  organització  i
desenvolupament d'activitats de la Biblioteca.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local) 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
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Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Bancàries
Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres;
Compensacions/indemnitzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Ciutadans i residents 
Representants legals
Usuaris o socis

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Xarxes de biblioteques públiques 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les Mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.11 CAMPA DE CAMIONS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Dur  a  terme  la  gestió  administrativa  de  la  campa  de  camions  del  municipi  que  té  per  objecte
l'estacionament vigilat de vehicles de gran tonatge. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA
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Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Bancàries
Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres;
compensacions/indemnitzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos.
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Sol·licitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Òrgans judicials
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Entitats asseguradores
Hisenda pública i Administració tributària
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local   
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
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No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.12 CEMENTERI I SERVEIS FUNERARIS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de l'inventari  general  del  recinte  (nínxols,  panteons i  sepultures),  dels  llibres de  registre
d'inhumacions,  exhumacions,  trasllats  i  ingressos  de restes  en l'ossera,  així  com l'expedició  de
llicències,  abonament  de  taxes,  conservació  dels  certificats  de  defunció  i  qualsevol  altra
documentació relativa als difunts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol  cas,  les dades podran ser  conservades,  si  és el  cas amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Llei
49/10978, de 3 de novembre, d'enterraments en cementeris municipals).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Bancàries
Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de
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vida; pertinència a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Salut [causa medica de defunció] 

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Ciutadans i residents 
Difunts
Representants legals 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals 
Associacions i organitzacions de protecció animal
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma 
Serveis funeraris

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.13 CENS D’ANIMALS I REGISTRE D’ANIMALS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió administrativa del cens de les espècies d'animals domèstics o de companyia residents en el
municipi, les adopcions, així com el registre d'animals potencialment perillosos.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades seran conservades fins a la defunció de l'animal,  la qual ha de ser comunicada. No
obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic,
finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
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DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d'animals  potencialment  perillosos  (+  Veure  legislació  autonòmica  i,  si  és  el  cas,  ordenança
municipal).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Categories especials de dades
Salut (aptitud psíquica i física)  
Condemnes i delictes
Administratius i de naturalesa penal 

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Amos o tenidors d'animals
Representant legal

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Òrgans judicials
Forces i cossos de seguretat   
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Professionals veterinaris

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
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seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.14 ESCOLA D’ADULTS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de  la  preinscripció,  matriculació,  activitats  formatives,  proves  d'avaluació  i  qualificacions,
enviament de comunicacions i  altres actuacions relacionades amb la formació per a adults. Tant
educació reglada, com no reglada. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Acadèmiques  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Alumnes 
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Sol·licitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.15 CONSULTES, RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE 
PROTECCIÓ DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de consultes,  reclamacions,  queixes i  suggeriments formulats  al  delegat  de protecció  de
dades, tant dels afectats com de l'autoritat de control. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016).

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
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Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Acadèmiques i professionals: formació; titulacions; experiència professional; pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Bancàries
Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres;
compensacions/indemnitzacions.
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Categories especials de dades
Biomètriques 
Conviccions religioses o filosòfiques
Genètiques
Ideologia o opinions polítiques
Origen racial o ètnic
Religió
Salut
Vida i/o orientació sexual
Víctima de violència de gènere
Condemnes i delictes
Naturalesa penal  o administrativa

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Càrrecs o empleats públics
Ciutadans i residents
Representants legals

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Autoritats de control en protecció de dades
Defensor del Poble o equivalent autonòmic
Altres òrgans de l'Administració local; 
Òrgans judicials. 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Informàtica. Registre d'activitats de Tractament.odt

Página 24 de 79



MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.16 CONTRACTACIÓ

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de  la  contractació  pública,  garantint  el  compliment  dels  principis  de  lliure  accés  a  les
licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els
candidats, assegurant l'eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de
béns i la contractació de serveis. Control de qualificació i capacitat dels candidats. Control de les
incidències que es produïsquen durant l'execució dels contractes fins a la seua total extinció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades, conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

---------------------------------------------------------

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Acadèmiques i professionals: formació; titulacions; experiència professional; pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Bancàries
Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres;
compensacions/indemnitzacions.
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Crèdits, préstecs, avals
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional) 
Condemnes i delictes
Administratius
Dades d'infraccions: de naturalesa penal 

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Adjudicataris; contractistes o concessionaris 
Empleats o operaris candidats i/o partícips en l'execució de l'objecte del contracte
Licitadors
Representants legals

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicacions de dades
Hisenda pública i Administració 
Altres òrgans de l'Administració tributària de la Generalitat Valenciana
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.17 CORPORACIÓ

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de les comunicacions dirigides als membres de la Corporació Local per a l'assistència a
comissions, Juntes de Govern o Plens, així com als actes o esdeveniments de caràcter institucional.
Liquidació de les indemnitzacions o, si és el cas, remuneracions. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats

Informàtica. Registre d'activitats de Tractament.odt

Página 26 de 79



d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials;
subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Bancàries
Crèdits, préstecs, avals
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Càrrecs públics

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Agència de Protecció Antifrau
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT
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Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.18 DISPONIBILITAT, ORDENACIÓ I PLANEJAMENT URBANÍSTIC

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de  comunicacions  de  deficiències  en  immobles,  declaració  legal  de  ruïna,  llicències  de
demolició, informes d'avaluació d'edificis, declaracions d’innecesarietat, certificats, expropiacions i
altres tràmits administratius relacionats en l’àmbit urbanístic. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Reial
decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el text refós sobre el Règim del sòl i ordenació
urbanística; Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament
per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre Règim del sòl i ordenació urbana; Decret de 26
d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa; Reial decret legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl,  en la fase de preu just;
legislació autonòmica).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
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Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades  d'informació  comercial:  activitats  i  negocis;  creacions  artístiques,  literàries,  científiques  o
tècniques; llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Condemnes i delictes
Administratius i de naturalesa penal

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Autoritzats
Beneficiaris
Representants legals
Sancionats 
Sol·licitants; llicenciataris   

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicacions de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.19  PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de les ofertes d'ocupació pública de l'Ajuntament (oposicions i concursos i promoció i selecció
de personal).  Gestió  de les llistes d'espera i  bosses d'ocupació temporal  públiques.  Gestió dels
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procediments de concurs i de lliure designació (provisió en els supòsits de mobilitat, permutes entre
llocs de treball, mobilitat per motius de salut o rehabilitació del funcionari, reingrés al servei actiu,
cessament o remoció en els llocs de treball i supressió dels mateixos).

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és 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 el text
refós  de  la  Llei  de  l'Estatut  bàsic  de  l'empleat  públic;  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local). 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals  dades d'estat  civil;  edat;  dades de família;  sexe;  data  de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Acadèmiques i professionals: formació; titulacions; experiència professional; pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
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Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional)

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats:
Sol·licitants d'ocupació.
Personal funcionari o laboral destinat en l'organització
Ciutadans i residents

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Tribunals de selecció.
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.20 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de la preinscripció, procés d'admissió, publicació de llistats provisionals i  definitius en els
taulers  d'anuncis  o  altres  espais  electrònics  habilitats,  llistes  d'espera,  matriculació,  activitats
escolars i extraescolars, enviament de comunicacions i altres actuacions relacionades amb l'activitat
d'escoles infantils d'educació.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.b) RGPD.El tractament és 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.
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
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responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Acadèmiques i professionals: formació; titulacions; experiència professional; pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional). Necessitats educatives especials.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Alumnes; pare, mare, tutor o representant legal
Sol·licitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Entitats asseguradores
Altres òrgans de l'Administració local
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Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.21 ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestionar les sol·licituds d'escolarització sobrevinguda de l'alumne que residirà en el municipi i que
requereix ser escolaritzat amb posterioritat als períodes normals d'admissió establits en la normativa
actual d'escolarització, així com les diferents reclamacions que puga ocasionar aquesta sol·licitud.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
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Assegurances
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  Llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Acadèmiques i professionals: formació; titulacions; experiència professional; pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional). Necessitats educatives especials

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Alumnes; pare, mare, tutor o representant legal
Sol·licitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Col·legis del municipi
Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals
Entitats asseguradores
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.22  GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió d'empleats públics (funcionari, eventual i laboral) pel que fa a presa de possessió del lloc,
contractes,  control  horari  o  de  presència,  altes,  baixes,  permisos,  vacances,  incompatibilitats,
formació,  plans  de  pensions,  acció  social,  triennis,  dietes,  bestretes,  així  com qualssevol  altres
aspectes de l'àmbit funcionari o laboral). Gestió de nòmines. Prevenció de riscos laborals i vigilància
de la salut. Gestió del personal en pràctiques.
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TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació. Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara
del que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.b) RGPD. El tractament és 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. 
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és 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.
 Article 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 autoritze el dret de la Unió dels Estats
membres  o  un  conveni  col·lectiu  conformement  al  Dret  dels  Estats  membres  que  establisca
garanties adequades del respecte dels drets fonamentals i dels interessos de l'interessat.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Acadèmiques i professionals: formació; titulacions; experiència professional; pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
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historial del treballador.
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Targetes de crèdit
Categories especials de dades
Empremta dactilar
Afiliació sindical 
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
Dades biomètriques 
Salut (baixes per malaltia, accidents laborals, grau de discapacitat)
Condemnes i delictes
Administratius
Dades d'infraccions: de naturalesa penal 

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Becaris en pràctiques formatives.
Càrrecs públics
Empleats públics i els seus familiars i assimilats

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Entitat a qui s'encomane la gestió en matèria de riscos laborals
Entitats asseguradores
Hisenda pública i Administració tributària
Institut Nacional de la Seguretat Social i mutualitats de funcionaris.
Organismes de la Seguretat Social
Altres entitats financeres
Òrgans administratius als quals, si és el cas, es dirigisca la sol·licitud, d'acord amb el que es preveu
en l'article 16 de la Llei 39/2015
Òrgans de representació
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.23 GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA

FINALITAT DEL TRACTAMENT
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Gestió comptable dels capítols de despesa i ingressos derivats de l'execució del pressupost i caixa
fixa, així com la imputació comptable, facturació, fiscalització o intervenció dels comptes. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació. Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara
del que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article  6.1.c)  RGPD.  Tractament  necessari  per  al  compliment  d'una  obligació  legal  aplicable  al
responsable del tractament.
• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels treballadors.
•  Reial  decret  legislatiu  5/2015,  de 30 d'octubre,  pel  qual  s'aprova  la  Llei  de l'Estatut  bàsic  de
l'empleat públic.
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
• Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
• Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
• Pla general de comptabilitat pública en relació amb la disposició final primera de la Llei 16/2007, de
4 de juliol.
• Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Llei 40/2005, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Bancàries
Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres;
compensacions/indemnitzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació: cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
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historial del treballador.
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Creditors
Beneficiaris d'ajudes o subvencions.
Empleats públics
Proveïdors 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Hisenda pública i Administració tributària
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

 1.24 GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de la Hisenda pública i  l’Administració  tributària  [Gestió,  recaptació  i  inspecció de tributs
propis  i  de participacions en tributs  de l’Estat  i  de les comunitats  autònomes,  així  com gestió  i
recaptació dels ingressos dret públic restants, com ara prestacions patrimonials no tributàries, preus
públics...]. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). 
Article 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
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públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials;
subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Bancàries
Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres;
compensacions/indemnitzacions.
Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de
vida; pertinença a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Persones amb risc d'exclusió social
Salut
Víctimes de violència de gènere;
Condemnes i delictes
Administratius

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Contribuents o subjectes obligats
Representant legal 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals
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Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.25  GRAVACIÓ DELS PLENS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gravació de les sessions plenàries, retransmissió en streaming o un altre tipus de difusió, així com
suport, si és el cas, per a l'elaboració de les actes del Ple. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Imatge/veu

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Empleats públics
President/alcalde; regidors/es; 
Públic del ple.

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Altres òrgans de l'Administració local
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TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.26  GRUA MUNICIPAL

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de cobrament de la taxa o tarifa per la prestació del servei de retirada, depòsit i immobilització
de vehicles. Gestió d'informació de localització del vehicle en depòsit municipal per via telefònica,
electrònica o altres mitjans de comunicació. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica)
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
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Crèdits, préstecs, avals
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Condemnes i delictes
Administratius

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Autoritzats
Propietaris o autoritzats ús i/o retirada del vehicle
Representant legal 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Òrgans judicials
Associacions i organitzacions sense ànim de lucre
Entitats asseguradores
Forces i cossos de seguretat
Mutualitats
Altres òrgans de l'Administració local   
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.27  LLICÈNCIES, DECLARACIONS RESPONSABLES I COMUNICACIONS 
PRÈVIES DE CARÀCTER URBANÍSTIC

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de l'atorgament d'autoritzacions, concessió de llicències, cèdules o declaracions d'habitabilitat
i altres tràmits administratius relacionats en l’àmbit urbanístic. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
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documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local). 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades  d'informació  comercial:  activitats  i  negocis;  creacions  artístiques,  literàries,  científiques  o
tècniques; llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat;
transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional); 
Víctima de violència de gènere o qualssevol altres que situen a la/al peticionària/ari en posició de
risc per a la seua integritat.
Condemnes i delictes
Dades d'infraccions: de naturalesa penal i administrativa

ORÍGENS DE DADES PERSONALS
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Col·lectius d'interessats
Sol·licitants; representants legals; llicenciataris; autoritzats; beneficiaris. 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.28  MATRIMONIS CIVILS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestionar la tramitació del expedient matrimonial preceptiu i la celebració del matrimoni en forma
civil  per  l’alcalde/essa  o  regidor/a  delegat/ada,  així  com la  liquidació,  si  és  el  cas,  de  la  taxa
municipal. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable  del  tractament  (Llei  35/1994,  de 23 de desembre,  de modificació  del  Codi  Civil  en
matèria  d'autorització  del  matrimoni  civil  per  alcaldes;  Llei  13/2005,  d'1  de juliol,  per  la  qual  es
modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni).  
 Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
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Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Contraents
Representant legal 
Testimonis

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Registre Civil

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

 1.29  MEDI AMBIENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Adopció de mesures cautelars  i  exercici  de la potestat  sancionadora (contaminació atmosfèrica,
sorolls i vibracions, entorn natural i  riscos ambientals) en les actuacions de vigilància, prevenció,
inspecció, control, aprofitaments, usos i protecció del medi ambient. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
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responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local). 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals; dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades  d'informació  comercial:  activitats  i  negocis;  creacions  artístiques,  literàries,  científiques  o
tècniques; llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Condemnes i delictes
Administratius i de naturalesa penal

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Autoritzats o llicenciataris.   
Inspeccionats  
Representants legals
Sancionats

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
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Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.30  MERCAT I VENDA AMBULANT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió administrativa de l'adjudicació de lloc en el mercat de proveïments o ambulant, liquidació de
la taxa pública, així com, si és el cas, la permuta, traspàs, cessament o canvi de titularitat 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local)
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
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Assegurances
Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials;
Subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Bancàries
Crèdits, préstecs, avals
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Autoritzats o llicenciataris
Concessionaris
Representant legal 
Sol·licitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals. 
Altres òrgans de l'Administració local
Forces i cossos de seguretat
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.31 MESES ELECTORALS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Formació de les meses electorals mitjançant sorteig públic i  nomenament del president, vocals i
suplents.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
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DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general) 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Acadèmics  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Presidents, vocals i suplents. 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Junta Electoral Central i/o de Zona
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.32    NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT EN PROTECCIÓ DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió i  avaluació de les bretxes de seguretat,  així  com la notificació a l'autoritat  de control  en
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protecció de dades i afectats. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament. Article 33 del Reglament (UE) 2016/679 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades).

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

 Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Cos/escala;  categoria/grau;  llocs  de  treball;  dades  no  econòmiques  de  nòmina;  historial  del
treballador.
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Afectats
Denunciants   
Representants legals

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Equips  de  resposta  davant  emergències  informàtiques  (CERT)  del  CCN i  dels  previstos  en  la
Directiva 2016/1148 relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat
de les xarxes i sistemes d'informació en la Unió.
Forces i cossos de seguretat de l'Estat; autoritats de control pertanyents a la UE en el marc del
desenvolupament de les accions conjuntes que s'estableixen el Títol VII del RGPD.
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TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.33   OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de llicències per a regular les condicions a què han d'ajustar-se les obres o instal·lacions que
es realitzen en els espais lliures de domini i ús públic municipal. Devolucions de fiances per ocupació
de via pública. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local). 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
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Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades  d'informació  comercial:  activitats  i  negocis;  creacions  artístiques,  literàries,  científiques  o
tècniques; llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Liicenciataris
Representants legals
Sol·licitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.33  OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de les consultes, reclamacions o denúncia dels consumidors i usuaris, vetlant pel compliment
de la normativa de consum i col·laborant amb altres entitats públiques i privades en la formació i
informació dels consumidors. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
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finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local); Llei
orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, la
qual va preveure, en els seus articles 15 i 16, la regulació de la creació per les Corporacions Locals
de l'Oficina d'Informació al Consumidor amb la finalitat de dur una política integrada en matèria de
consum.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials;
subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Bancàries
Béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres;
compensacions/indemnitzacions.
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Cos/escala;  categoria/grau;  llocs  de  treball;  dades  no  econòmiques  de  nòmina;  historial  del
treballador.
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
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ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Consultants
Reclamants o denunciants
Representants legals 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Centres de mediació i arbitratge 
Defensor del Poble o equivalent autonòmic
Jutjats o Tribunals  
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.35  PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió administrativa de les altes, baixes, canvis i certificacions en el Padró d'Habitants, acreditar el
domicili i residència habitual, així com el compliment de la funció estadística pública.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Llei
12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
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Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de
vida; pertinença a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions.
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Acadèmiques  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Ciutadans i residents 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Institut Nacional d'Estadística
Oficina del Cens Electoral
Altres òrgans de l'Administració local

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.36   PARTICIPACIÓ CIUTADANA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de la participació activa de la ciutadania en els assumptes públics a través dels diferents
instruments i canals d’interactuació, així com la gestió dels usuaris de la Carpeta Ciutadana, en la
qual es facilita tota aquella informació administrativa que pot ser del seu interés, com ara el catàleg
de procediments administratius de l'Ajuntament i el seu sector públic. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
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d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Cos/escala;  categoria/grau;  llocs  de  treball;  dades  no  econòmiques  de  nòmina;  historial  del
treballador.
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Càrrecs o empleats públics afectats per la queixa, suggeriment o agraïment 
Ciutadans i residents
Representants legals o actuants en nom d'empreses o Administració pública

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Altres òrgans de l'Administració local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.37   PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL
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FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de pagaments d'ingressos urbanístics, donacions de béns immobles, arrendaments de locals,
devolució de fiances i altres tràmits administratius relacionats.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local). 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna 
Assegurances
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades  d'informació  comercial:  activitats  i  negocis;  creacions  artístiques,  literàries,  científiques  o
tècniques; llicències comercials; subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat;
transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos
Hipoteques
Inversions patrimonials 
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Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Sol·licitants; representants legals; arrendataris; propietaris; subjectes obligats. 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.38  POLICIA LOCAL

FINALITAT DEL TRACTAMENT

1. Actuacions dels forces i cossos de seguretat amb finalitats policials; participació en les funcions de
Policia Judicial.
2.  Actuacions  de  policia  administrativa,  pel  que  fa  a  les  ordenances,  bans  i  altres  disposicions
municipals dins de l'àmbit de la seua competència.
3.  Control  de la  seguretat  viària  (ordenar,  senyalitzar  i  dirigir  el  trànsit  en el  nucli  urbà;  instruir
atestats per accidents de circulació).
4. Protecció Civil (prestació d'auxili en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública) 
5. Permisos d'armes 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local Llei
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orgànica 2/86, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat).
Article 6.1.d) RGPD. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'una
altra persona física.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Marca física
Núm. SS
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  Llicències,  permisos,
autoritzacions.
Assegurances
Acadèmiques  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Bancaris
Crèdits, préstecs, avales
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat;
transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Hipoteques
Inversions, patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Afiliació sindical
Conviccions religioses o filosòfiques
Genètiques 
Ideologia o opinions polítiques
Persones amb el risc d'exclusió social
Salut (diversitat funcional).
Vida i/o orientació sexual; 
Víctima de violència de gènere.
Condemnes i Delictes
Dades d'infraccions: de naturalesa penal i administrativa

Página 59 de 79
Informàtica. Registre d'activitats de Tractament.odt

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel :964 600 050
Fax:964 604 133
NIF:P-1208400-J



ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Familiars
Representants legals
Usuaris, individuals o col·lectius 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Òrgans judicials
Altres òrgans de l'Administració local 
Òrgans de la Unió Europea 
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.39 QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió de les queixes, suggeriments i agraïments dirigits a l'Ajuntament.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament [Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic]. 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
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Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Ciutadà o representant legal que formula la queixa o suggeriment 

COMUNICACIONS DE DADES

Càrrecs o empleats públics afectats per la queixa, suggeriment o agraïment.  

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.40  REGISTRE D’ENTRADA I EIXIDA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió d'entrada d'escrits o comunicacions que siguen presentats o que es reben a l'Ajuntament,
presencial o electrònicament, així com l'eixida dels escrits i comunicacions oficials dirigides a altres
òrgans o particulars, com a obertura dels expedients administratius que pogueren derivar-se.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
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CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades de representació i altres relacionades amb l'escrit o comunicació presentada. 

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Ciutadans i residents
Empleats públics destinataris o emissors de l'escrit o comunicació.
Representants legals 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Altres  òrgans  de  l'Administració  local  o  d'altres  administracions  públiques  (Europa,  Estat,
Autonòmica).

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.41  REGISTRE D’INTERESSOS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió i custòdia del Registre d'Interessos (declaració de béns, activitats i interessos de membres de
la Corporació Local)

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades seran  conservades per  l'Ajuntament  per  un  termini  de dos  anys  a  comptar  des  del
cessament del càrrec públic. No obstant això, la supressió de les dades només podrà tindre lloc de
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conformitat amb la legislació vigent per a això i una vegada transcorregut els terminis de prescripció
de les responsabilitats que d'aquells o del seu tractament pogueren desprendre's.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 12 d'abril, reguladores de les bases de règim local i Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials;
subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Bancàries
Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de
vida; pertinença a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Cos/escala;  categoria/grau;  llocs  de  treball;  dades  no  econòmiques  de  nòmina;  historial  del
treballador.
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Acadèmics  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Condemnes i delictes
Administratius i de naturalesa penal 

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
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Càrrecs públics

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Agència de Protecció Antifrau.
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans jurisdiccionals

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.42  REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  del  Registre  Municipal  d'Associacions  Veïnals,  gestió  d'ajudes  o  subvencions  per  a  la
realització de les seues activitats, l'enviament d'invitacions, autorització o organització d'activitats,
actes o esdeveniments d'interés municipal o associatiu.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades de contacte del representant i altres persones que ocupen els càrrecs directius seran
conservades  en  el  Registre  Municipal  d'Associacions  Veïnals  pel  temps  que  romanguen  en  tal
condició. És obligatori comunicar el cessament en la representació, així com les modificacions, si és
el cas, dels càrrecs de l'òrgan de govern i, si és el cas, l'extinció de l'associació o col·lectiu. No
obstant  això,  les dades podran ser  conservades amb finalitats  d'arxiu  d'interés públic  i  finalitats
històriques  o  estadístiques.  Serà  aplicable  el  que  es  disposa  en  la  normativa  d'arxius  i
documentació. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable  del  tractament  (Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals).
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Imatge
Telèfon (fix o mòbil)
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ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Càrrecs directius
Representants legals
Usuaris, individuals o col·lectius; 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
 Altres òrgans de la Comunitat Autònoma.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.43  REGISTRE MUNICIPAL DE CASALS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestionar la inscripció i modificació de les penyes en el Registre Municipal de Casals, d'acord amb
l'Ordenança de convivència ciutadana de l'Ajuntament. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades de contacte del representant i la relació d'usuaris de la penya seran conservades en el
Registre Municipal de Casals pel temps que es mantinga en tal condició. És obligatori comunicar el
cessament en la representació, així com les modificacions, tant en la persona del representant, com
en la relació d'usuaris i, si és el cas, l'extinció de la penya o col·lectiu. No obstant això, les dades
podran ser conservades, si  el  cas,  amb finalitats d'arxiu d'interés públic,  i  finalitats històriques o
estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Imatge
Telèfon (fix o mòbil)
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ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Càrrecs directius
Representants legals
Usuaris, individuals o col·lectius 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Altres òrgans de l'Administració local.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.44  SERVEI DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de  la  formalització  dels  contractes  de  subministrament,  cobrament  de  rebuts  o  factures,
aclariments i informacions sobre el funcionament dels serveis, atenció d'incidències i reclamacions
sobre  el  servei  de  subministrament  i/o  sanejament.  Autorització  d'abocament  de  la  xarxa  de
clavegueram. Gestió de la potestat sancionadora (actes d'inspecció, butlletins de denúncia i altres
actuacions) 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local). 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
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Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials;
subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació.
Bancàries
Característiques d'allotjament, habitatge; situació militar; propietats, possessions; aficions i estil de
vida; pertinença a clubs, associacions; llicències, permisos, autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Condemnes i delictes
Administratius i de naturalesa penal

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Autoritzats
Representants legals
Sancionats
Usuaris o abonats

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local   
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
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seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.45  SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  del  cobrament  de  rebuts  o  factures,  aclariments  i  informacions,  atenció  d'incidències  i
reclamacions del servei  de recollida, tractament, transport i  eliminació de residus urbans.  Gestió
potestat sancionadora (actes d'inspecció, butlletins de denúncia i altres actuacions)  

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local). 
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Assegurances
Activitats i negocis; creacions artístiques, literàries, científiques o tècniques; llicències comercials;
subscripcions a publicacions/mitjans de comunicació
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Dades d'estat civil; edat; dades de família; sexe; data de naixement; nacionalitat; lloc de naixement;
llengua materna.
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Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmique de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Condemnes i delictes
Administratius i de naturalesa penal

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Autoritzats
Representants legals
Sancionats
Usuaris o abonats

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Altres entitats financeres
Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic
Òrgans judicials

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.46  SERVEI D’ESCOLA OBERTA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió del servei d'Escola Oberta en els col·legis del municipi. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Página 69 de 79
Informàtica. Registre d'activitats de Tractament.odt

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel :964 600 050
Fax:964 604 133
NIF:P-1208400-J



Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals  dades d'estat  civil;  edat;  dades de família;  sexe;  data  de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Assegurances
Bancàries
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Crèdits, préstecs, avals
Acadèmics i professionals: formació; titulacions; experiència professional; pertinença a col·legis o
associacions professionals.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Econòmiques de nòmina; deduccions impositives/impostos; 
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional). Necessitats educatives especials

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Alumnes; pare, mare, tutor o representant legal
Sol·licitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Col·legis del municipi
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Entitats asseguradores
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Altres òrgans de l'Administració local
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.47  SERVEIS SOCIALS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

SEGONS CORRESPONGA: 
 Mediació (adults i menors)
 Servei a domicili per a persones majors
 Servei a domicili per a la infància
 Servei a domicili per a comunitat o grup (com ara grups familiars)
 Teleassistència
 Ajudes econòmiques individualitzades: despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies
de necessitat social greu o urgent
 Ajudes econòmiques individualitzades: despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars
 Intervenció per a la prevenció i inserció social: persones o grups d'alt risc
 Servei de dependència a persones majors de 65 anys
 Servei de dependència a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial
 Servei de dependència a persones amb malaltia mental crònica
 Servei de dependència a xiquets/es menors de 3 anys
 Ajuda a les dones víctimes de violència de gènere
 Centre de dia per a persones majors dependents
 Centre de dia per a menors (Centre ocupacional)
 Centres d'atenció preventiva per a les persones majors (CEAM)
 Habitatge tutelat
 Prevenció de situacions de desprotecció social i desarrelament familiar
 Actuació davant situacions de desprotecció social i desarrelament familiar
 Intervenció familiar

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
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personals per a una o diverses finalitats específiques.
Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
Article 6.1.d) RGPD. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'una
altra persona física.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Circumstàncies  socials:  característiques  d'allotjament,  habitatge;  situació  militar;  propietats,
possessions;  aficions  i  estil  de  vida;  pertinença  a  clubs,  associacions;  llicències,  permisos,
autoritzacions.
Assegurances
Acadèmiques  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Bancàries
Crèdits, préstecs, avals
Dades de transaccions: béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat;
transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions.
Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes
Detalls de l'ocupació cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Hipoteques
Inversions patrimonials 
Pensions, jubilació
Subsidis, beneficis
Categories especials de dades
Afiliació sindical
Conviccions religioses o filosòfiques; 
Genètiques 
Ideologia o opinions polítiques;
Persones amb risc d'exclusió social
Salut (diversitat funcional).
Vida i/o orientació sexual; 
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Víctima de violència de gènere.
Condemnes i delictes
Dades d'infraccions: De naturalesa penal i administrativa

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Familiars
Representants legals
Usuaris, individuals o col·lectius 

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Òrgans judicials
Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals;
Forces i cossos de seguretat
Altres entitats financeres; 
Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma
Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
Altres òrgans de l'Administració local 
Òrgans de la Unió Europea 
Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.48  VIDEOVIGILÀNCIA CONTROL DEL TRÀNSIT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Instal·lació i ús de càmeres de vídeo i de qualsevol altre mitjà de captació i reproducció d'imatges
per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les imatges es conservaran per un termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la seua
recollida,  sense perjudici  de conservar-se bloquejades a la disposició de les autoritats públiques
competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
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Imatge/veu
Matrícula de vehicle

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Ciutadans i residents.
Conductors

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades 
Òrgans judicials
Forces i cossos de seguretat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.49  VIDEOVIGILÀNCIA EN INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Garantir  la  seguretat  de persones,  béns i  instal·lacions,  a través de la vigilància per càmeres o
càmeres de vídeo. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les imatges es conservaran per un termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la seua
recollida,  sense perjudici  de conservar-se bloquejades a la disposició de les autoritats públiques
competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Imatge/veu

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Empleats públics
Visitants.

COMUNICACIONS DE DADES
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Categories de destinataris de comunicació de dades 
Òrgans judicials
Forces i cossos de seguretat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.50  VOLUNTARIAT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestió  de  la  relació  de  voluntaris  inscrits  en  l'organització,  contacte  i,  si  és  el  cas,  formació
necessària  per  a  la  realització  de  les  activitats  encomanades  (persones  majors;  amb  diversitat
funcional;  immigrants; xiquets; malalts; dones en risc d'exclusió social o víctimes de violència de
gènere; medi ambient; uns altres programes o activitats) 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.a) RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades
personals per a una o diverses finalitats específiques.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Signatura
Signatura electrònica
Empremta digital
Imatge
Marca física
Núm. SS
Targeta sanitària
Telèfon (fix o mòbil)
Altres dades de caràcter personal
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Característiques personals: dades d'estat civil;  edat;  dades de família; sexe; data de naixement;
nacionalitat; lloc de naixement; llengua materna.
Acadèmics  i  professionals:  formació;  titulacions;  historial  d'estudiant;  experiència  professional;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Detalls de l'ocupació cos/escala; categoria/grau; llocs de treball; dades no econòmiques de nòmina;
historial del treballador.
Categories especials de dades
Salut (diversitat funcional).

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Representants legals 
Voluntaris

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades
Entitats públiques (hospitals; centres de dia o altres)
Altres òrgans de l'Administració local     

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.51  VIDEOVIGILÀNCIA EN APARCAMENTS PÚBLICS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de les dades de les persones que usen els aparcaments que compten amb un
sistema d'estacionament intel·ligent. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les imatges es conservaran per un termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la seua
recollida, sense perjudici de conservar-les bloquejades a la disposició de les autoritats públiques
competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars. 

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Imatge/veu

ORÍGENS DE DADES PERSONALS
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Col·lectius d'interessats
Ciutadans
Visitants

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades 
Òrgans judicials
Forces i cossos de seguretat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.52  ONDA COMUNICA

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de les dades de les persones que usen el servei de comunicació municipal a
través de Whatsapp “Onda Comunica”.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms
DNI/NIF/NIE/passaport
Adreça (postal o electrònica);
Telèfon (fix o mòbil)

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
Ciutadans que sol·liciten l'alta en el servei.

COMUNICACIONS DE DADES
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Categories de destinataris de comunicació de dades 
Òrgans judicials
Forces i cossos de seguretat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

1.53. ONDA SOS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Garantir la seguretat de les dades de les persones que usen el servei Onda SOS municipal.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades 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 se’n pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.  En qualsevol cas, les dades podran ser conservades,  si  és el  cas,  amb finalitats
d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

DETALLS DE LA BASE LEGITIMADORA

Article 6.1.c) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, Llei 
orgànica 2/86, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat). 
Article 6.1.d) RGPD. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'una
altra persona física.
Article 6.1.e) RGPD. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades de caràcter identificatiu
Caràcter identificatiu: nom i cognoms 
Gènere 
Adreça 
DNI 
Telèfon 
Data de naixement 
Email 
Telèfon de familiars

ORÍGENS DE DADES PERSONALS

Col·lectius d'interessats
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Ciutadans que sol·liciten l'alta en el servei.

COMUNICACIONS DE DADES

Categories de destinataris de comunicació de dades 
Òrgans judicials
Forces i cossos de seguretat

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveuen transferències internacionals de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de
seguretat)  del  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema Nacional  de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

Página 79 de 79
Informàtica. Registre d'activitats de Tractament.odt

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel :964 600 050
Fax:964 604 133
NIF:P-1208400-J


