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REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT (Responsable de tractament) 
 
Pel present registre d’ativitats de tractament, el responsable de tractament i el DPD són els següents:  
 

Responsable de tractament: Consell Comarcal del Berguedà (ccbergueda@ccbergueda.cat), C/ Barcelona, 49 – 3r 
08600 – Berga (Barcelona) - 93 821 35 53 

Delegat de Protecció de Dades: Toni Muñoz Serrano (dpd@ccbergueda.cat), C/ Barcelona, 49 – 3r 
08600 – Berga (Barcelona) – 93 821 35 53 

 

1. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

NOM DE L’ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Gestió de recursos humans  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió i administració del personal públic (funcionari, eventual i laboral), directiu i de confiança de 

Consell Comarcal de Berguedà. Gestió de recursos humans, gestió de nòmines, incompatibilitats, 

selecció i promoció de personal, gestió d'expedients disciplinaris, control horari, prevenció de riscos 

laborals. Presa de possessió del lloc, contractes, altes, baixes, permisos, vacances, incompatibilitats, 

formació, acció social, triennis, dietes, bestretes, així com qualsevol altres aspectes de l’àmbit funcionari 

o laboral. 

BASE JURÍDICA 

Art. 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, 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per la següent normativa: 

- 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 Lleu de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic 

Art. 9.2.b) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’obligacions i l’exercici de drets específics 

del responsable de tractament o de l’interessant en l’àmbit del Dret Laboral i de la seguretat i protecció 

social, en la mesura en que així ho autoritzi el dret de la Unió dels Estats Membres o un Conveni col·lectiu 

d’acord al Dret dels Estats Membres que estableixi garanties adequades del respecte dels drets 

fonamentals i dels interessos dels interessats.  

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Gestió interna i a administracions públiques i/o privades, segons requereixi la legislació descrita, com: 

Hisenda Pública, Administració Tributaria, Bancs, Entitats Financeres, òrgans judicials, entitats de gestió 

en matèria de riscos laborals, INE, mutualitats de funcionaris.  

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, de característiques personals, dades acadèmiques i professionals, 

dades de categoria especial (salut i certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual).  

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Càrrecs públics, empleats públics i els seus familiars i assimilats, becaris en pràctiques formatives. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

mailto:ccbergueda@ccbergueda.cat
mailto:dpd@ccbergueda.cat


                                                                                               
 
 
 

2. CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA  

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Càmeres de videovigilància en dependències públiques. 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

Instrucció 1/2009 de 10 de febrer, sobre el tractament de de dades de caràcter personal mitjançant 

càmeres amb fins de videovigilància 

DESTINATARI DE LES 

DADES 
Gestió interna, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i òrgans judicials en cas que sigui necessari.  

CATEGORIA DE LES 

DADES 
Imatge 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Persones que es trobin dins les oficines del Consell Comarcal del Berguedà. 

TEMPS DE CONSERVACIÓ  

Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, tret que haguessin 

de ser conservades per a acreditar la comissió d’actes que atempten contra la integritat de persones, 

béns o instal·lacions.  

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 

  



                                                                                               
 
 
 

3. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Serveis socials bàsics  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió dels expedients de serveis socials incloent les demandes, problemàtiques, plans d’intervenció, 

tramitacions de recursos i serveis i actuacions en general de l’àmbit de l’atenció social. Gestió de 

necessitats bàsiques dels ciutadans, atenció domiciliaria i teleassistència, serveis a domicili, transport 

adaptat. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament 

Art. 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat. 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Es contempla en la següent normativa: 

 Llei 12/2007 Serveis Socials. 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Gestió interna i a administracions públiques i/o privades, segons requereixi la legislació descrita sempre 

i quan sigui necessari, com: Departament de benestar social de la Generalitat o de la Diputació. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, de característiques personals, llibres de família, certificats de separació 

o divorci, dades fiscals, contractes laborals, informes mèdics, certificats de convivència, 

característiques socials, dades econòmiques, declaracions responsables, contractes de lloguer, i altra 

informació necessària i exigida per llei, per poder prestar un servei amb garanties.  

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Propis interessats sol·licitants d’un servei social o el seu representant i els treballadors socials. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 

  



                                                                                               
 
 
 

4. EXPEDIENTS SANCIONADORS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Expedients sancionadors  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió dels expedients sancionadors per infraccions administratives en les quals sigui competent el 

Consell Comarcal del Berguedà. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Es contempla en la següent normativa: 

- Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits 

de competència de la Generalitat 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Gestió interna i a administracions públiques i/o privades, segons requereixi la legislació descrita sempre 

i quan sigui necessari, com: Departament de benestar social de la Generalitat o de la Diputació. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, penals i/o d’infraccions administratives, característiques personals, 

dades acadèmiques i professionals, dades econòmic-financeres i d’assegurances, i aquelles necessàries 

per a la finalitat descrita. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 

Ciutadans i residents, representants legals, denunciants, sancionats, treballadors públics, persones 

denunciades. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
  



                                                                                               
 
 
 

5. GESTIÓ ECONÒMICA, DE CONTRACTES I PRESSUPOSTÀRIA 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Gestió econòmica i pressupostària  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió de les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en l’àmbit de les 

funcions pròpies del Consell Comarcal, gestió comptable dels capítols de despesa i ingressos derivats de 

l’execució del pressupost, facturació, intervenció dels comptes. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Es contempla en la següent normativa: 

- 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. 

- Llei 40/2005, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 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. 

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic. 

- Pla General de Comptabilitat Pública en relació amb la Disposició Final Primera de la Llei 

16/2007, de 4 de juliol. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

- Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Gestió interna i a administracions públiques i/o privades, segons requereixi la legislació descrita sempre 

i quan sigui necessari, com: Hisenda Pública, Administració Tributaria, Tribunal de Comptes, Bancs o 

Entitats Financeres, Sindicatura de comptes, altres que estableixi la legislació indicada. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, detalls de l’ocupació, dades de transaccions, i aquelles necessàries per 

a la finalitat descrita. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 

Ciutadans i residents, representants legals, denunciants, sancionats, treballadors públics, persones 

denunciades. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

 
 
 



                                                                                               
 
 
 

6. OFICINA COMARCAL D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Informar sobre els seus drets i deures de les persones consumidores i realitzar mediacions i arbitratges 

de consum, així com també resoldre consultes, reclamacions o denuncies dels consumidors. Gestió de 

consultes online. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Es contempla en la següent normativa: 

- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 

l’organització comarcal de Catalunya 

- Llei 7/1985, de d’abril, de bases de règim local 

- Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i 

denúncia en les relacions de consum Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

- Codi de consum de Catalunya 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Gestió interna i a administracions públiques i/o privades, segons requereixi la legislació descrita sempre 

i quan sigui necessari, com: Hisenda Pública, Administració Tributaria, Tribunal de Comptes, Bancs o 

Entitats Financeres, Sindicatura de comptes, altres que estableixi la legislació indicada. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals o dades de salut, sancions administratives, i 

d’altres necessàries per la finalitat esmentada. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Jutjats o Tribunals, Síndic de Greuges, Centres de mediació i Defensor del Poble. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 
 
 

7. ESDEVENIMENTS, PREMIS I CONCURSOS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Esdeveniments, premis i concursos   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió de concursos, esdeveniments i premis que es realitzen en diferents àmbits de Consell Comarcal 

del Berguedà, així com la seva difusió en publicacions, revistes, xarxes socials o per qualsevol mitjà físic 

o electrònic. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals 

per a una o diverses finalitats específiques. 

Art. 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 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Entitats organitzadores de l’esdeveniment/premi/concurs, i persones involucrades del Consell Comarcal, 

mitjans de comunicació p Generalitat de Catalunya, si escau. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals o dades comercials (com activitats, negocis, 

creacions artístiques, literàries, etc.), i d’altres necessàries per la finalitat esmentada. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Participants (majors i menors d’edat, així com representants legals) i organitzadors. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
  



                                                                                               
 
 
 

8. BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS, RECLAMACIONS I DENUNCIES  

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Bústia de queixes, suggeriments, reclamacions i denuncies  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió i resposta a les queixes, suggeriments, reclamacions i denunciesi altres comunicacions dels 

ciutadans amb el Consell Comarcal i els seus serveis. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o 

en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al 

responsable del tractament. Entre d’altres, per les següents normes: 

- Art. 70 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les administracions 

públiques. 

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

DESTINATARI DE LES 

DADES 
Càrrecs i empleats públics afectats per la queixa, reclamació, denuncia o suggeriment. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 
Dades de caràcter identificatiu i/o característiques personals. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 

Ciutadà o representant legal que formuli la queixa/denuncia/reclamació/suggeriment (en cas que no 

sigui anònima) i dades del càrrec públic afectat per la queixa/denuncia/reclamació/suggeriment. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

  



                                                                                               
 
 
 

9. SUBVENCIONS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Subvencions   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió de les sol·licituds de subvencions de drets i serveis a les persones. Gestió dels descomptes pel 

Túnel del Cadí. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic 

o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes: 

- 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; legislació europea o autonòmica 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Administracions Locals, altres administracions públiques o Europees, en funció de la naturalesa de la 

subvenció; Hisenda Pública, Administració Tributaria, Sindicatura de Comptes, Tribunal de Comptes i, 

entitats financeres. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, dades acadèmiques o professionals i d’altres 

característiques personals rellevants per a la finalitat esmentada. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Sol·licitants i beneficiaris de la subvenció i, si escau, els seus representants legals. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 
 
 

10. EXERCICI DRETS PROTECCIÓ DE DADES 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Exercici drets protecció de dades   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Gestió i control de l’exercici de qualsevol dret relacionat amb la protecció de dades per part del ciutadà 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades 

- Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals 

DESTINATARI DE LES 

DADES 
Autoritat de Control de Protecció de Dades, Òrgans Judicials i Defensor del Poble  

CATEGORIA DE LES 

DADES 
Dades identificatives i característiques personals, si escau. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Els sol·licitants dels drets i dels seus representants legals, si escau. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 

  



                                                                                               
 
 
 

11. ACTIVITATS GENT GRAN 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Activitats per la gent gran   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Gestió i informació dels serveis i activitats de la gent gran. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Altres administracions locals, Diputació de Barcelona o ve administracions públiques estatals en cas que 

sigui necessari o ho exigeixi la llei,  

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, circumstancies socials, dades professionals 

o acadèmiques, o altres dades necessàries per la gestió de la finalitat esmentada. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Individus sol·licitants del servei i/o els seus representants legals. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 
 
 

12. MEDIACIÓ 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Mediació   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Mediació als conflictes entre ciutadans 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils  

- Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat. 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Centres de Mediació i Arbitratge, Jutjats o Tribunals, Defensor del Poble, Síndic de Greuges de Catalunya 

o altres òrgans   

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, circumstancies socials, dades professionals 

o acadèmiques, o altres dades necessàries per la gestió de la finalitat esmentada. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Individus sol·licitants del servei i/o els seus representants legals. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
  



                                                                                               
 
 
 

13. SERVEI DE JOVENTUT 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Servei de Joventut 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Punt de trobada dels ajuntaments del Berguedà per tal d’endagar actuacions, projectes i serveis adreçats 

a joves que donin respostes a les necessitats compartides entre els municipis de la comarca en matèria 

de joventut. En especial, educació en lleure, com campaments juvenils, instal·lacions i terrenys 

d’acampada, formació i pràctiques per a joves. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen 

menors de 18 anys Decret 140/2003 de 10 de juny, d'aprovació del Reglament del Registre 

d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament 

d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 

- Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Empreses que gestionen les activitats infantils/juvenils, centres d’ensenyament o òrgans de 

l’Administració Pública, en cas que sigui necessari per requeriment legal o per dur a terme la finalitat 

esmentada. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades personals i familiars, dades formatives, i d’altres que siguin necessàries per 

a la finalitat esmentada. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Joves interessats en la prestació del servei i/o els seus representants legals. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
  



                                                                                               
 
 
 

14. BEQUES ESTUDIANTS  

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Beques per a estudiants  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Gestió de les sol·licituds d’ajuts de beques per a estudis, per a transport escolar i per a menjador 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Reial Decret 430/2019, de 12 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni 

familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2019-2020 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Administracions Locals, altres administracions públiques o Europees, en funció de la naturalesa de la 

subvenció; Hisenda Pública, Administració Tributaria, Sindicatura de Comptes, Tribunal de Comptes i, 

entitats financeres. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, circumstàncies socials, situació familiar, carnet de família nombrosa o 

monoparental, certificats de convivència, dades acadèmiques o professionals,  

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Sol·licitants i beneficiaris de la beca i/o els seus representants legals  

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
 
  



                                                                                               
 
 
 

15. ESPORTS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Esports 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Fomentar, organitzar i promoure l’activitat esportiva en edat escolar a dins la comarca. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Generalitat de Catalunya, Ajuntaments comarcals i altres administracions públiques en cas que sigui 

necessari per a la prestació del servei.  

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades de salut (en cas que l’usuari tingui alguna patologia), característiques 

personals. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Usuaris del servei i/o els seus representants legals. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

16. ACTIVITATS CULTURALS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Activitats culturals  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Realització, gestió i promoció d’activitats culturals. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Empresa que gestioni l’activitat (en cas que n’hi hagi), Generalitat de Catalunya, Ajuntaments comarcals 

i altres administracions públiques en cas que sigui necessari per a la prestació del servei.  

CATEGORIA DE LES 

DADES 
Dades identificatives i, si escau, dades econòmiques  

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Usuaris del servei i/o els seus representants legals. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 



                                                                                               
 
 
 

17. ACTIVITATS DE LLEURE 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Activitats de lleure  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Gestió i tramitació de les inscripcions a les diverses activitats de lleure promogudes i organitzades pel 

Consell Comarcal (cultura emprenedora, conta contes, tallers de mediació, tallers d’amistat, jocs, 

xerrades, economia cooperativa, etc.) 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Empresa que gestioni l’activitat (en cas que n’hi hagi), Generalitat de Catalunya, Ajuntaments comarcals 

i altres administracions públiques en cas que sigui necessari per a la prestació del servei.  

CATEGORIA DE LES 

DADES 
Dades identificatives i, si escau, dades econòmiques i de salut. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Usuaris del servei i/o els seus representants legals. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 

  



                                                                                               
 
 
 

18. HABITATGE 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Habitatge  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Informar i assessorar la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, sobre els drets i 

ajuts existents. Gestions de cèdules d’habitabilitat, subvencions per a la rehabilitació d’edificis 

d’habitatges, Inspecció Tècnica d’Edificis, Ajudes de Lloguer, Borsa d’Habitatge 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de 

desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. 

- Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. 

- Decret 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels 

laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació. 

- Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les 

persones en risc d'exclusió residencial. 

- Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els 

habitatges buits. 

- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de 

l'habitatge i la pobresa energètica 

- Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.  

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge. DOGC núm. 5044, de 09/01/08 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, Oficina Local d’Habitatge de Berga, 

Hisenda, Administració Tributaria i altres administracions públiques o entitats finances a les quals sigui 

necessari segons la normativa vigent. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Sol·licitants i/o representants legals  

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
 
 



                                                                                               
 
 
 

19. PLANS D’IGUALTAT 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Plans d’Igualtat  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Crear espais de participació per a les dones, per tal d’impulsar estratègies que facilitin la plena igual 

d’oportunitats entre homes i dones. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Llei Orgànica 17/2015 per la Igualtat efectiva entre dones i homes 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Institut Català de les Dones, Equips tècnics del Consell Comarcal i Associacions de Dones de la Comarca 

i altres entitats públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència 

legal, com podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Participants   

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               
 
 
 

20. PLANS D’INCLUSIÓ SOCIAL 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Plans d’Inclusió Social 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Instrument per impulsar polítiques socials que permetin abordar les problemàtiques existents a la 

comarca a través del treball en xarxa. Gestió de l’observatori social, del programa d’atenció a col·lectius 

vulnerables i del Suport Tècnic als Municipis. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Llei 3/2018, del 23 d'octubre, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de 

ciutadania 

- Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania 

- Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya 

- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Participants   

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
  



                                                                                               
 
 
 

21. SERVEI D’ACOLLIDA 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Servei d’Acollida 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Procés de rebuda i suport a les persones nouvingudes al servei de primera acollida, el qual té per objectiu 

ajudar en l’autonomia personal. Accions de formació i informació. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a 

Catalunya 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Persones migrants a Catalunya    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
  



                                                                                               
 
 
 

22. SERVEI DE TRADUCCIÓ I INTÈRPRETS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Servei de traducció i intèrprets 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Recurs per facilitar la comunicació amb aquelles persones que desconeixen les llengües oficials del país. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Persones que desconeixen les llengües oficials    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
  



                                                                                               
 
 
 

23.  SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Servei d’assessorament Jurídic 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Donar suport en tràmits d’estrangeria a totes les persones que ho sol·licitin 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Persones que necessiten assessorament en estrangeria    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

24.  PROGRAMES D’ACOLLIDA I COHESIÓ 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Programes d’acollida i cohesió 

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Tallers sobre refugi i moviments migratoris en centres de primària i secundaria. Suport tècnic a 

municipis. Formacions per a professionals. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD l’interessat va donar el consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

Art. 6.1.e) RGPD el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic 

o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Estudiants, immigrants, tècnics, professorat.    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 
 
 



                                                                                               
 
 
 

25.  SERVEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Servei de Suport a les Famílies  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Desenvolupament correcte dels infants i els adolescents, millorament de la qualitat de la convivència 

familiar i suport d’acompanyament als pares en la tasca social i educativa. Cura, atenció i 

desenvolupament personal, social i afectiu dels fills i filles. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades de caràcter identificatiu, de característiques personals, llibres de família, certificats de separació 

o divorci, dades fiscals, contractes laborals, informes mèdics, certificats de convivència, 

característiques socials, dades econòmiques, declaracions responsables, contractes de lloguer, i altra 

informació necessària i exigida per llei, per poder prestar un servei amb garanties.  

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Propis interessats sol·licitants o el seu representant i els treballadors socials. 

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

26.  CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Consell consultiu de la gent gran  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Òrgan de consulta i de participació d’entitats de gent gran i d’establiments i serveis adreçats a la gent 

gran per a tots aquells temes i afers que afecten les persones de la tercera edat. Millorar el benestar 

col·lectiu i la qualitat de vida de la gent gran.  

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Gent Gran, Tècnics, professionals.    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

27.  SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Serveis socials especialitzats  

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Diagnòstic, tractament, suport i rehabilitació de dèficits socials de persones que pertanyen a col·lectius 

caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats.  

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a 

Catalunya 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Usuaris i/o els seus representants legals.    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

28.  SERVEI SOCIOEDUCATIU ITINERANT DEL BERGUEDÀ (SSIB) 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Espai educatiu de desenvolupament i creixement personal adreçat a nens i nenes i de suport a les 

famílies en la seva tasca educativa.  

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Nens, nenes, representants legales, pares, professorat.    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

29.  OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 
Servei a la ciutadania i facilitació de gestió de tràmits administratius.  

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

Art. 6.1.c) RGPD el tractament és necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 

del tractament. Entre d’altres, per les següents normes  

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya. 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats 

públiques o privades, en cas que fos necessari per a la finalitat concreta o per exigència legal, com 

podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 

Dades identificatives, dades econòmiques, característiques personals, circumstàncies socials, qualsevol 

altra que requereixi la legislació vigent. 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Consultants, reclamants o denunciats, representants legals.    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

30. GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Gestió de residus municipals   

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Impulsar, dirigir i coordinar els recursos i actuacions per tal de desenvolupar el programa de gestió de 

residus municipals, i coordinar d’abocador, les deixalleries, les llicències ambientals, la recollida de 

residus municipal i les enquestes de satisfacció del servei.  

BASE JURÍDICA 
Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats públiques o privades, en cas que fos necessari 

per a la finalitat concreta o per exigència legal, com podrien ser Jutjats i Tribunals. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 
Dades identificatives 

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Ciutadans.    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

  



                                                                                               
 
 
 

31. CATALÀ 

ACTIVITAT DE 

TRACTAMENT 
Català    

FINALITATS O USOS DEL 

TRACTAMENT 

Servei d’assessorament Lingüístic per resoldre dubtes, recursos bibliogràfics, eines informàtiques, drets 

lingüístics, sessions col·lectives. Cursos a persones que no parlen català i el volen aprendre. Plans per a 

empreses. Voluntaris per a ajudar a la pràctica i parla de la llengua. 

BASE JURÍDICA 

Art. 6.1.a) RGPD, consentiment de l’interessat 

Art. 6.1.e) RGPD, missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al 

responsable del tractament. 

DESTINATARI DE LES 

DADES 

Ajuntaments dels municipis de la Comarca i altres entitats públiques o privades, en cas que fos necessari 

per a la finalitat concreta o per exigència legal. 

CATEGORIA DE LES 

DADES 
Dades identificatives i, si escau, d’altres característiques personals.  

CATEGORIA 

D’INTERESSATS 
Voluntaris, aprenents, empresaris, estudiants, persones amb dubtes.    

TEMPS 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 poguessin derivar d'aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. 

MESURES I TÈCNIQUES 

ORGANITZATIVES 
Les que es corresponen amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 


