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AJUNTAMENT D'ANGLÈS

Entitat local Ajuntament d'Anglès

Correu electrònic info@angles.cat

C.I.F. 	P1700800D

Telèfon 972 42 00 58

Nom i cognoms del representant / 

persona de contacte Sandra Pinos 

Càrrec o lloc de treball Secretaria del Ayuntamiento

Correu electrònic del representant / 

persona de contacte secretaria@angles.cat

Telèfon representant / persona de 

contacte 972 42 00 58

Delegat de protecció de dades GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L.
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mailto:secretaria@angles.cat


Àrea de secretaria

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Recursos humans

Gestió dels plans d'ús 

d'empleats públics (funcionari 

eventual i laboral) així com la 

presa de possessió del lloc, 

contractes, control d'horari o 

de presència, altes, baixes, 

permisos, vacances, 

incompatibilitats, formació, 

retribucions, indemnitzacions, 

dietes, així com qualssevol 

altres aspectes de l'àmbit 

funcionari o laboral.

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

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

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

per al compliment d'obligacions i l'exercici de 

drets específics del responsable del tractament 

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

la seguretat i protecció social, en la mesura en 

què així ho autoritzi el dret de la Unió dels Estats 

membres o un conveni col·lectiu 

conformement al Dret dels Estats membres que 

estableixi garanties adequades del respecte als 

drets fonamentals i dels i dels interessos de 

l'interessat.

_Empleats públics.

_Personal extern a 

l'Ajuntament.

_Dades identificatives 

(Nom i cognoms, 

fotocòpia del NIF/DNI, 

adreça postal, e-mail, 

telèfon).

No aplica.

_Forces i Cossos de Seguretat.

_Òrgans de l'Estat i Comunitats 

Autònomes quan es pugui 

realitzar la comunicació de 

dades conforme a l'art. 6 del 

RGPD relatiu a la legitimació 

del tractament. _ Diputació de 

Girona.

_ Gestor d'expedients ( 

Diputació de Girona)

_Ministeri d'Hisenda

_Òrgans de la Seguretat Social

No aplica

Les dades es conservaran durant 

el temps necessari per a complir 

la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

puguin derivar d'aquesta finalitat 

i del tractament de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2
Transparència: accés 

a la informació

Permetre l'accés dels 

ciutadans a la informació 

pública d'acord amb el que 

s'estableix en la Llei de 

transparència, accés a la 

informació pública i bon 

govern.

_Compliment d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

Transparència, Accés a la Informació Pública i 

Bon Govern.

_Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 

es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d'Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional.

Sol·licitants 

d'informació 

pública

_Dades identificatives 

(Nom i cognoms, 

NIF/DNI, adreça 

postal, signatura, e-

mail). _Dades 

econòmiques, 

financers i 

d'assegurances.

No aplica

_Boletín Oficial del Estado 

(Boe)

_Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya

_Butlletí Oficial de la Província- 

Diputació de Girona.

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

3 Òrgans col·legiats

Gestió d'acords que 

s'adopten pels òrgans 

col·legiats així com la 

publicació d'aquests.

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

RGPD.

_Exercici de poders públics art.6.1 e) RGPD.

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

Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques.

_Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 

es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d'Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional.

_Ciutadans i 

residents. 

_Sol·licitants. 

_Empleats públics. 

_Contribuents i 

subjectes passius. 

_Associacions i 

membres. 

_Representants 

legals. _Persones 

de contacte. 

_Beneficiaris. 

_Demandants 

d'ocupació. 

_Immigrants. 

_Càrrecs públics.

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, e-mail, 

telèfon, adreça 

postal). _Dades 

econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

No aplica
_Gestor d'expedients ( 

Diputació de Girona)

_Generalitat de Catalunya

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals

4 Arxiu 
Gestió de l'arxiu de 

l'Ajuntament.

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

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

RGPD..

Representants de 

les diferents 

associacions

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura, Núm. 

Seguretat Social, 

Mutualitat.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

_Característiques 

personals.

_Circumstàncies 

socials.

_Dades de salut.

_Dades de menors

Consell Comarcal de la 

Selva 
No aplica No aplica

Les dades es conservaran durant 

el temps necessari per a complir 

la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

puguin derivar d'aquesta finalitat 

i del tractament de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

5 Control d'expedients
Gestió de tots els expedients 

relatius a l'ajuntament.

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

RGPD.

Persona fisica o 

jurídica

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura, Núm. 

Seguretat Social, 

Mutualitat.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

_Característiques 

personals.

_Circumstàncies 

socials.

_Dades de salut.

_Dades de menors

No aplica Gestor d'expedients

( Diputació de Girona)

No aplica

Les dades es conservaran durant 

el temps necessari per a complir 

la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

puguin derivar d'aquesta finalitat 

i del tractament de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.



Àrea d'intervenció, tresoreria i contractació

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Tresoreria i 

comptabilitat

_Tramitació d'expedients de 

despeses i ingressos derivats 

de l'execució del pressupost 

de l'Ajuntaments i de la seva 

activitat, financera i 

bancària. _Liquidació 

d'impostos de l'Ajuntament.

_Compliment d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic.

_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 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 

desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 

les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

_Personal 

funcionari i 

laboral.

_Proveïdors.

_Beneficiaris de 

subvencions.

_Sancionats.

_Licitadors.

_Contribuents.

_Subjectes 

obligats.

_Representants 

legals.

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura, Núm. 

Seguretat Social, 

Mutualitat.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

_Característiques 

personals.

_Dades acadèmiques i 

professionals.

_Detalls d'ocupació.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances

_Berger Levraut S.A 

(Sicalwin)

_Assessoría Pagès S.L.P.

_Agència Estatal 

d'Administració Tributària.

_Tresoreria General de la 

Seguretat Social.

_Intervenció General de 

l'Administració.

_Gestor d'expedients 

(Diputació de Girona)

No aplica

Les dades es conservaran durant 

el temps necessari per a complir 

la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

puguin derivar d'aquesta finalitat 

i del tractament de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2 Subvencions 

Gestió de subvencions que 

ofereix l'Ajuntament a la 

ciutadania i empreses.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.

Persona física o 

jurídica.                                        

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura, Núm. 

Seguretat Social, 

Mutualitat.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

_Característiques 

personals.

_Dades acadèmiques i 

professionals.

_Detalls d'ocupació.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances

No aplica
Gestor d'expedients (Diputació 

de Girona)
No aplica

Les dades es conservaran durant 

el temps necessari per a complir 

la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

puguin derivar d'aquesta finalitat 

i del tractament de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

3

Contractació i 

tramitació dels 

expedients de 

contractes menors

Gestió de la contractació 

pública, sol·licituds de 

modificació en les condicions 

del contracte, així com les 

sol·licituds de resolució.

_Compliment d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

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

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

del Sector Públic, i altra normativa aplicable.

_Sol·licitants. 

_Licitadors. 

_Adjudicataris. 

Contractistes o 

concessionaris.

_Representants 

legals de 

persones 

jurídiques.

_Empleats o 

operaris 

candidats i/o 

participants en 

l'execució de 

l'objecte del 

contracte.

_Dades identificatives 

(Nom i cognoms, 

NIF/DNI, adreça 

postal, signatura, e-

mail).

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances.

_Transaccions.

No aplica.
_Òrgans judicials.

_Gestor d'expedients 

(Diputació de Girona)

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

D'una banda, per als 

documents eL10:Z11las 

mesures establertes en el 

document “Mesures de 

seguretat. D'altra banda, 

per als documents 

automatitzats ens remetem 

a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals

4 Intervenció 

Gestió del control dels 

ingressos i despeses 

pressupostàries de 

l'ajuntament.

_Compliment d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic.

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

del Sector Públic.

Persona física o 

jurídica.                                        

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura, Núm. 

Seguretat Social, 

Mutualitat.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

_Berger Levraut S.A 

(Sicalwin)

_Assessoría Pagès S.L.P.

_Agència Estatal 

d'Administració Tributària.

_Tresoreria General de la 

Seguretat Social.

_Intervenció General de 

l'Administració.

No aplica

Es conservaran durant el temps 

que romangui vigent el contracte 

laboral i fins a 4 anys des que 

finalitza el mateix segons la llei 

d'Infraccions i sancions en l'Ordre 

Social.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

5 Cementiri 

Gestió de trasllat del 

cementiri antic al cementiri 

nou de l'ajuntament.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.
Sol·licitants

Dades identificatives 

(Nom i cognoms, 

NIF/DNI, adreça 

postal, signatura, e-

mail).

No aplica.
Gescem 3.0

( Diputació de Girona)
No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.



Àrea Policia Local

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Convivència i 

seguretat ciutadana

Gestió dels controls 

preventius i dissuasius de 

seguretat ciutadana, així 

com vetllar pel compliment 

de normes administratives de 

convivència en els espais 

públics del municipi d'Anglès.

"_Compliment d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Interès públic, article 6.1.e) RGPD.

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

de Règim Local.

_Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 

protecció de la Seguretat Ciutadana.

_Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i 

cossos de seguretat."

Ciutadans i 

residents

Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, telèfon, correu 

electrònic).

DRAGCLIC S.L.

 ( Software policial)
_Jutjats i tribunals.

_Gestor d'expedients 

(Diputació de Girona)

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2 Prevenció de delictes

Gestió de trucades que la 

Policia Local rep diàriament i 

mobilitzen actuacions 

d'aquestes forces de 

seguretat que, entre altres 

coses, faciliten la prevenció 

de futurs delictes i 

problemàtiques socials.

"_Compliment d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Interès públic, article 6.1.e) RGPD.

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

de Règim Local.

_Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 

protecció de la Seguretat Ciutadana.

_Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i 

cossos de seguretat."

Ciutadans i 

residents

Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, telèfon, correu 

electrònic).

No aplica.
Gestor d'expedients (Diputació 

de Girona)
No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

3

Seguretat viària, 

denúncies i atestats 

de circulació

Gestió de les denúncies 

relacionades amb la 

seguretat viària. Recerca dels 

accidents de circulació i 

instrucció dels corresponents 

informes i atestats.

"_Compliment d'una obligació legal, article 

6.1.c) RGPD.

_Interès públic, article 6.1.e) RGPD.

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

de Règim Local.

_Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 

protecció de la Seguretat Ciutadana.

_Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i 

cossos de seguretat.

_Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre 

sobre circulació de vehicles de motor i 

seguretat viària."

Ciutadans i 

residents.

Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, telèfon, correu 

electrònic).

DRAGCLIC S.L.

( Software policial)

_Jutjats i tribunals

_Direcció General de la 

Guàrdia Civil.

_Direcció General de Trànsit.

_Gestor d'expedients 

(Diputació de Girona)

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Encarregats de 

tractament
Cessionaris

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals

4

Propietaris d'animals 

perillosos i cens 

d'animals

Registre de propietaris 

d'animals perillosos. Sol·licitud 

d'alta o baixa de dades en el 

registre d'animals.

_Obligació legal, art 6.1.c)RGPD.

_Exercici de poders públics. Art 6.1 e)RGPD.

Veïns propietaris 

d'animals 

perillosos en el 

municipi.

Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, i correu 

electrònic).

No aplica. Jutjats i tribunals No aplica 

Les dades es conservaran durant 

el temps necessari per a complir 

la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

puguin derivar d'aquesta finalitat 

i del tractament de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

5 Sancions i multes Gestió de sancions i multes

_Obligació legal, art 6.1.c)RGPD.

_Conforme als disposat en la Llei 58/2003, de 17 

de desembre, General Tributària

Subjectes passius 

susceptibles de 

pagament

_Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, i correu 

electrònic, telèfon, 

núm. Seguretat 

Social/Mutualitat).

_Característiques 

personals.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances

No aplica. Jutjats i tribunals No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.



Àrea de biblioteca

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Serveis de biblioteca 

de MILLENIUN

Gestió del registre d'usuaris 

per a l'obtenció de serveis de 

la biblioteca relativa a 

l'organització d'activitats i 

serveis, així com l'enviament 

d'informació i convocatòries 

de serveis d'aquesta.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.
Usuaris

_Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, telèfon, correu 

electrònic i signatura).

_Característiques 

personals.

_Dades de menors

No aplica
"MILLENIUM

( Sistema de gestió de 

biblioteques)"

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2
Activitats pròpies de 

la biblioteca

Gestió de les sol·licituds de les 

activitats pròpies de la 

biblioteca.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.
Usuaris

_Dades Identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, telèfon, correu 

electrònic).

No aplica No aplica No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

3 Videovigilància
Garantir la seguretat de les 

instal·lacions.
Interès públic, art 6.1.e) RPGD Usuaris

Dada biomètrica 

(imatge).
No aplica

_Forces i Cossos de Seguretat 

de l'Estat.

_Organismes judicials.

No aplica 

Les imatges/sons captats pels 

sistemes de vídeo vigilància seran 

cancel·lats en el termini màxim 

d'un mes des de la seva 

captació.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Àrea d'escola infantil

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Matriculació i 

avaluació inicial

Gestió de la sol·licitud de 

matrícula i informació sobre 

com funciona el centre. 

Realització de primera 

entrevista d'avaluació inicial i 

final al pare/mare o tutor del 

menor.

Execució d'un contracte en el qual l'interessat 

és part, art 6.1.b)RGPD"
Sol·licitants.

_Dades identificatives 

(nom i cognoms, 

DNI/CIF i adreça 

postal, telèfon, correu 

electrònic i signatura).

_Professió del pare i de 

la mare.

_Característiques 

personals.

_Informe mèdic en cas 

de discapacitat.

_Dades de menors

No aplica.
_Departament d'Ensenyament

_Consell Comarcal Gestió 

Tributària.

No aplica.

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2
Registre diari de 

menjador

Informe que realitza cada 

tutora amb les observacions 

del nen, en aquest informe 

poden constar observacions 

com el seu rendiment escolar 

o el seu seguiment alimentós.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.

El menor 

escolaritzat.

_Dades identificatives 

(nom del menor).

_Característiques del 

menor.

No aplica. No aplica. No aplica. 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

3 Fotografies

Captura de fotos dels menors 

escolaritzats per a la remissió 

als pares i publicació en la 

pàgina web i xarxes socials.

Consentiment de l'interessat, art 6.1.a)RGPD.

_El menor 

escolaritzat.

_Pare, mare o 

tutors legals del 

menor

Dada biomètrica 

(imatge).
No aplica. No aplica. No aplica 

Les imatges/sons captats pels 

sistemes de vídeo vigilància seran 

cancel·lats en el termini màxim 

d'un mes des de la seva 

captació.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Àrea de Serveis Territorials

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Patrimoni

Sol·licituds de llicència 

d'ocupacions de via pública i 

operacions demanials així 

com l'autorització de guals i 

assumptes judicials.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.

Interessats 

residents en el 

municipi d'Anglès.

_Identificatius (nom i 

cognoms, DNI/CIF i 

adreça postal, telèfon, 

correu electrònic i 

signatura).

_Característiques 

persones i 

circumstàncies socials

_Referència cadastral

AQUALIA GESTION 

INTEGRAL DE L'AIGUA S.A.

_Òrgans judicials.

_Companyies d'assegurances.

_Interessats legítims.

_Administració de la 

Generalitat

_Gestor d'expedients ( 

Diputació)

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2 Urbanisme 

Gestió de la concessió de 

llicències d'obres particulars, 

disciplina urbanística, ordenis 

d'execució, consulta del 

cadastre, planejament de 

disposicions administratives i 

gestió urbanística d'accés a 

la documentació.

_Exercici de poders públics art 6.1 e) RGPD.

_Compliment d'una obligació legal art 6.1. 

c)RGPD.

_Llei 7/1085, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local.

_Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i 

Rehabilitació Urbana.

_Ciutadans i 

residents.

_Contribuents.

_Sol·licitants.

_Identificatius (nom i 

cognoms, DNI/CIF i 

adreça postal, telèfon, 

correu electrònic).

_Certificats urbanístics.

_Dades cadastrals.

_Dades bancàries 

(només en cas que 

demanin una 

liquidació).

No aplica  

_Direcció General del 

Cadastre.

_Registre de la Propietat.

_Comissió de Patrimoni.

_Administració de la 

Generalitat

_Forces i Cossos de Seguretat 

de l'Estat.

_Jutjats

_Gestor d'expedients ( 

Diputació de Girona).

No aplica 

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

3

Contractació i 

tramitació 

d'expedients de 

contractes menors 

relatius a urbanisme.

Gestió de la contractació 

pública i control de les 

incidències que es produeixin 

durant l'execució dels 

contractes fins a la seva total 

extinció. Gestió de les 

sol·licituds de modificació en 

les condicions del contracte, 

així com les sol·licituds de 

resolució així com la 

tramitació de projectes i 

tramitació d'expropiacions.

Compliment d'una obligació legal art 6.1. 

c)RGPD.

_Sol·licitants. 

_Licitadors. 

_Adjudicataris. 

Contractistes o 

concessionaris.

_Representants 

legals de 

persones 

jurídiques.

_Empleats o 

operaris 

candidats i/o 

participants en 

l'execució de 

l'objecte del 

contracte.

_Dades identificatives 

(Nom i cognoms, 

NIF/DNI, adreça 

postal, signatura, e-

mail).

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances.

_Transaccions.

No aplica.

_Hisenda Pública i 

Administració Tributària.

_Òrgans judicials. _Organismes 

de la Seguretat Social.

_Entitats asseguradores.

_Registre de la Propietat.

_Gestor d'expedients ( 

Diputació de Girona).

__Plataforma del perfil del 

contractant de la Generalitat.

_D-FACT

_RELI (Registre Electrònic 

d'Empreses Licitadores).

No aplica 

Les dades es conservaran durant 

el temps necessari per a complir 

la finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

puguin derivar d'aquesta finalitat 

i del tractament de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Àrea de comunicació i premsa

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Notes de premsa

Comunicar els 

esdeveniments, actuacions, i 

informació d'interès de 

l'Ajuntament d'Anglès.

Compliment d'una missió realitzada en l'exercici 

de poders públics 6.1.e) RGPD.

_Ciutadans i 

residents

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

imatges captades en 

els diferents 

esdeveniments)

No aplica No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2
Butlletí d'Informació 

Municipal

Publicació amb caràcter 

trimestral dels esdeveniments 

d'interès local més 

representatius realitzats en el 

municipi d'Anglès.

Compliment d'una missió realitzada en l'exercici 

de poders públics 6.1.e) RGPD.

_Ciutadans i 

residents

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

imatges captades en 

els diferents 

esdeveniments)

No aplica No aplica No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Àrea de serveis socials

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1 Serveis socials

Assessorament individual i 

comunitari, orientació i 

informació i diagnostico i 

intervenció a ciutadans sobre 

drets i recursos socials 

adequats a les seves 

necessitats així com la 

col·laboració amb altres 

agents municipals i 

comarcals.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.

_Beneficiaris de 

subvencions

_Ciutadans i 

residents.

_Representants 

legals

_El propi Interessat 

o el seu 

representant 

legal.

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura, Núm. 

Seguretat Social, 

Mutualitat.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

_Característiques 

personals.

_Circumstàncies 

socials.

_Dades de salut.

_Dades de menors

Consell Comarcal de la 

Selva Generalitat de Cataluña No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

2 Prestacions d'ajudes 

Gestió de les prestacions de 

serveis, econòmiques i 

tecnològiques.

Compliment d'una obligació legal, article 6.1.c) 

RGPD.

_Beneficiaris de 

subvencions

_Ciutadans i 

residents.

_Representants 

legals

_El propi Interessat 

o el seu 

representant 

legal.

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura, Núm. 

Seguretat Social, 

Mutualitat.

_Dades econòmiques, 

financers i 

d'assegurances, 

relatius a comissió 

d'infraccions.

_Característiques 

personals.

_Circumstàncies 

socials.

_Dades de salut.

_Dades de menors

_Televida Serveis 

Sociosanitaris SLU 

(TELEVIDA)

_Serveis públics d'acció 

social de Catalunya SL 

(SUMAR)

Diputación de Girona

No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades. En qualsevol cas, les 

dades podran ser conservats, en 

el seu cas, amb finalitats d'arxiu 

d'interès públic, fins de recerca 

científica i històrica o fins 

estadístics.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals



Portal Web y seu electrònica

Encarregats de 

tractament
Cessionaris

1
Portal Web y seu 

electrònica

Gestió de les dades de 

caràcter personal de les 

persones que té creat un 

usuari i login per a l'accés i 

utilització de la seu 

electrònica de l'Ajuntament 

d'Anglés per a realitzar 

qualsevol tràmit.

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

_Compliment d'una obligació legal art 6.1. 

c)RGPD.

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

administratiu comú de les Administracions 

Públiques.

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

dels ciutadans als Serveis Públics.

_Reglament General de Protecció de Dades 

2016/679, article 12.

Persones físiques 

(ciutadans, 

usuaris) que 

utilitzin la web 

municipal, portal 

de transparència 

o la seu 

electrònica com 

a mitjà de 

contacte amb 

l'Ajuntament.

_Dades identificatives 

(nom, cognoms, 

DNI/NIF, email, telèfon, 

adreça postal, 

signatura digital).

_IP d'usuari

No aplica.                 A altres administracions 

públiques quan correspongui
No aplica

Es conservaran durant el temps 

necessari per a complir amb la 

finalitat per a la qual es van 

recaptar i per a determinar les 

possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar del tractament 

de dades.

D'una banda, per als 

documents en format paper 

ens remetem a les mesures 

establertes en el document 

“Mesures de seguretat. 

D'altra banda, per als 

documents automatitzats 

ens remetem a les “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.

Destinataris Transferències 

internacionals de 

dades

Termini de conservació Mesures de seguretatCI
Activitat de 

Tractament
Finalitat Base legitimadora

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals


