
 

 

 

 

 

 

Registre d’Activitats de Tractament – Ajuntament de Castelló d’Empúries 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD), article 30. 

Actualització o modificació: 30 de gener de 2020 

 

Nom del responsable Ajuntament de Castelló d’Empúries 
P-1705200B 

Dades de contacte Pl. Joc de la Pilota núm. 1 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 
www.castello.cat 

Dades de contacte del DPD Pl. Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 

 

 

Nom del Tractament Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries 

Finalitat del tractament -Gestionar l'activitat de l'arxiu 
-Elaborar fons documental d'imatges antigues i 
actuals 

Categories d’interessats Persones usuàries de l'arxiu 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, circumstàncies socials, 
acadèmiques i professionals ... 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d'obligació legal, missió en interès 
públic i en base al consentiment 

 

mailto:ajuntament@castello.cat
mailto:ajuntament@castello.cat


 

 

 

 

Nom del Tractament Biblioteca Ramon Bordas i Estragués 

Finalitat del tractament -Enviar informacions, notícies etc de l'activitat de la 
Biblioteca 
- Registre de persones que obtenen serveis de la 
Biblioteca.  
- Organització d'activitats i serveis de la Biblioteca. 
 - Prestació de serveis. 
 -Enviament d'informació i convocatòries. 
-Realització d’Estadístiques 
-Registre usuaris de la biblioteca amb dret a wifi 
-Documents gràfics de l'activitats de la biblioteca 
- Organització de les activitats del Club de lectura.  
- Enviament d'informació i convocatòries 

Categories d’interessats Persones interessades usuàries del servei  i que 
participen de les activitats 

Categories de dades personals Dades identificatives 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal 

Categories destinataris països tercers No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d'obligació legal, missió en interès 
públic i en base al consentiment 

  

 

Nom del Tractament Àrea Social 

Finalitat del tractament -Prestacions de serveis socials 
-Borsa de treball 
-Promoció de l’ocupació 

Categories d’interessats Ciutadans, professionals del sector, empreses i 
personal tècnic 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, característiques personals,  
circumstàncies socials, acadèmiques i professionals 
..., dades categories especials 



 

 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal.  Tanmateix es cedeixen a la 
Generalitat de Catalunya per tràmits referents a la 
Llei d'estrangeria. Pel que fa a la borsa de treball es 
cedeixen a empreses que ofereixen feina, previ 
consentiment de l'interessat 

Categories destinataris països tercers No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment missió en interès públic d’acord amb 
els fins que estableix Llei 12/2007 de Serveis Socials 
i legislació aplicable en aquest sector. 

 

Nom del Tractament Cens d'Animals 

Finalitat del tractament Elaborar un cens dels animals de companyia 
residents al nostre municipi. 

Categories d’interessats Les persones propietàries d’un animal 

Categories de dades personals Dades  Identificatives. Característiques personals 

Categories destinataris de cessions Les dades es cedeixen al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya amb les 
finalitats indicades i per incorporar-les al Registre 
General d'Animals de Companyia (ANICOM) de la 
Generalitat de Catalunya 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment missió en interès públic en base a 
l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença 
d’animals i resta de normativa aplicable 

 



 

 

 
 
 
 

Nom del Tractament Comptabilitat 

Finalitat del tractament -Gestió comptable i pressupostària de la Corporació 
-Servei de tresoreria  i recaptació. 

Categories d’interessats Contribuents del municipi, proveïdors i deutors de 
l’Ajuntament 

Categories de dades personals Dades  Identificatives. Dades econòmiques i 
comercials 

Categories destinataris de cessions Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Governació 
de la Generalitat, Sindicatura de Comptes i altres ens 
en compliment d’una obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d’obligació legal 

 

Nom del Tractament Contractes administratius i convenis 

Finalitat del tractament Tramitació i elaboració dels expedients de contractes 
administratius i convenis 

Categories d’interessats Persones interessades en qualsevol procediment 
administratiu municipal d’aquestes característiques 

Categories de dades personals Dades  Identificatives. Característiques personals 

Categories destinataris de cessions Perfil del contractant, Registre Públic de contractes, 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Llei 9/2017 LCSP i resta de normativa aplicable. 
Compliment d'una relació contractual o 
precontractual (art. 6.1b RGPD) 

 



 

 

 
 
 

Nom del Tractament Gestió de personal 

Finalitat del tractament -Gestió d'expedients sobre la selecció de personal i 
provisió de llocs de treball 
-Gestió de recursos humans, nòmines, oposicions i 
concursos 
-Formació del personal 
-Control horari 
-Riscos laborals 

Categories d’interessats Persones interessades en qualsevol procediment 
administratiu municipal d’aquestes característiques i 
treballadors municipals 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, característiques personals, 
categories especials 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d’obligacions legals. Compliment d'una 
relació contratual o precontractual 

 

Nom del Tractament Expedients d’Assumptes Jurídics 

Finalitat del tractament -Gestió i tramitació d'expedients relatius a la 
responsabilitat de l'administració pública local als 
ciutadans 
-Procediments administratius , atenció ciutadana, 
procediments judicials, expedients disciplinaris i 
sancionadors per determinar la responsabilitat de 
l'administració publica local 
-També assessorament jurídic i informació a les 
diferents àrees i serveis de l'Ajuntament 

Categories d’interessats Tots els ciutadans, entitats, persones jurídiques que 
reclamin la responsabilitat de l'ajuntament o que 
estiguin afectats per un procediment d'aquestes 
característiques. Tambe personal i tècnics de les 



 

 

àrees de l'Ajuntament 

Categories de dades personals Dades  Identificatives. Característiques personals, 
categories especials 

Categories destinataris de cessions Jutjat, Empreses d'assegurances i a l'Administració 
corresponent en compliment d'oblicació legal o 
sentències 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d'obligació legal, compliment d'una 
missio en interès públic, compliment relació 
contractual o precontractual 

 

Nom del Tractament Gestió Consistorial i Institucional 

Finalitat del tractament -Gestió administrativa de l'Ajuntament 
-Gestió de correu electrònic, agenda institucional  
-Relacions institucionals i comunicació per a 
l'exercici de competències i funcions pròpies 
- Enviament newsletter 

Categories d’interessats Persones que es relacionen amb l'Ajuntament 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, circumstàncies socials, 
acadèmiques, professionals ..., categories especials 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Complir missió interès públic i en base al 
consentiment 

 



 

 

 
 
 
 

Nom del Tractament Gestió Consistorial i Institucional - Secretaria 

Finalitat del tractament -Gestió i tramitació dels diferents expedients, 
peticions, informes i documentació municipals 
-Sistema correu electrònic. Correu electrònic per a 
les diferents dependències municipals.  
-Registre de les activitats i béns dels càrrecs electes 
de l'Ajuntament.  
-Transcripció d'acords adoptats per la Junta de 
Govern local, el Ple municipal i l'Alcalde.  
-Deixar constància, atendre i gestionar les peticions, 
suggeriments, queixes i consultes dels ciutadans.  
-Recollir les propostes ciutadanes 

Categories d’interessats -Persones físiques, contribuents, ciutadans, entitats 
o empresa objecte de diferents acords 
-Càrrecs electes de l'Ajuntament 
-Ciutadans i persones que utilitzen el servei 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, circumstàncies socials, 
acadèmiques, professionals ..., categories especials 

Categories destinataris de cessions Les actes són trameses a la Generalitat de Catalunya 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d’obligacions legals i missió en interès 
públic 

 



 

 

 
 
 

Nom del Tractament Gestió Fiscal i Tributària 

Finalitat del tractament Gestió, manteniment i control de la informació 
necessària per la recollida i liquidació d'impostos, 
taxes i altres pagaments a l'Ajuntament 

Categories d’interessats Contribuents del municipi 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, circumstàncies socials, 
acadèmiques, professionals ..., categories especials 

Categories destinataris de cessions Agència tributària 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d'obligació legal (art. 6.1b RGPD) en 
base a la legislació aplicable en aquest sector 

 

Nom del Tractament Padró d'habitants 

Finalitat del tractament Gestió del padró municipal d’habitants d’acord amb 
els fins que estableix al respecte la Llei de Bases de 
Règim Local i demés normativa local aplicable. Usos 
també amb finalitats històriques, estadístiques i 
científiques 

Categories d’interessats Ciutadans residents al municipi 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, característiques personals, 
circumstàncies socials, acadèmiques, professionals ... 

Categories destinataris de cessions Institut Nacional d’Estadística, Forces i Cossos de 
Seguretat, Òrgans de l’Estat i Comunitats Autònomes 
quan es pugui realitzar la comunicació de dades 
d’acord amb l’article 6 del RGPD relatiu a la 
legitimació del tractament 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran tret d'obligació legal 

Base Jurídica del tractament Compliment d’obligacions legals, d’acord amb les 
finalitats que estableixen al respecte la Llei de Bases 



 

 

de Règim Local i demés normativa local aplicable. 

 

 

Nom del Tractament Policia local, Seguretat i videovigilància 

Finalitat del tractament -Gestió de les intervencions policials i 
administratives de la policia local. -Activitats 
derivades de l’àmbit policial, administratiu, trànsit i 
seguretat ciutadana (tramitació de denúncies, 
d’accidents, resolucions d’infraccions, registre de 
vehicles i totes aquelles actuacions dins del seu 
àmbit competencial).  
-Garantir la seguretat de persones, béns i 
instal·lacions 

Categories d’interessats Policies, ciutadans i qualsevol persona implicada a 
una intervenció policial.  
Persones que accedeixen a les instal·lacions, 
treballadors, proveïdors i ciutadans en general.  
Qualsevol ciutadà que entri en els edificis municipals 
que tinguin sistemes de videovigilància 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, característiques personals, 
circumstàncies socials, acadèmiques, professionals 
..., categories especials 

Categories destinataris de cessions Policia, autoritat judicial, companyies 
d'assegurances. Forces i cossos de Seguretat, jutjats i 
tribunals 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran tret d'obligació legal 

Base Jurídica del tractament En compliment missió d'interès públic. Llei 4/2003 
d’Ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, Llei Orgànica 2/1986 de cossos i forces de 
seguretat de l‘Estat i 1/1992 de Seguretat Ciutadana 
I demés normativa aplicable. 

 



 

 

 
 

 

Nom del Tractament Registre general 

Finalitat del tractament -Llibres de registre de l’Ajuntament 
-Registre d'entrada i sortida de documents a 
l'Ajuntament 
-Registre Civil 
-Registre de les entitats i les seves dades i dels 
representants. 

Categories d’interessats Persones interessades o representat legal 
-Entitats i grups estables 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, característiques personals 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal. Cessió consentida a la Generalitat 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran tret d’obligació legal 
INE 

Base Jurídica del tractament -Compliment d'obligació legal en base a la Llei 
26/2010, 39/2015 i demés legislació aplicable.  
-En compliment d'una missió en interès públic 

 

Nom del Tractament Serveis Tècnics 

Finalitat del tractament -Gestió, registre i control de les llicències de caire 
tècnic 
-Llicències d'Activitats, Habitatge d'ús turístic, 
ocupació de la via pública i comunicacions prèvies 
d'inici d'activitat.  
-Gestió àrea de Medi Ambient. Actuacions vers una 
política ambiental sostenible. Control de residus de 
grans productors, distribució dels compostadors i 
kits FORN d'orgànica als ciutadans 

Categories d’interessats Persones físiques i representants legals de les 
persones jurídiques interessades en obtenir una 
llicència o permís i altres persones que intervenen 
en els projectes 



 

 

Categories de dades personals Dades identificatives 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran 

Base Jurídica del tractament POUM i normativa urbanística vigent 
Compliment d’obligació legal, missió d’interès públic 

 

Nom del Tractament Turisme 

Finalitat del tractament -Gestió de l'àrea de turisme per la realització 
d'activitats, accions promocionals i sortides.  
-Atenció al ciutadà i empresari turístic. 
-Gestió de les relacions i activitats realitzades 
conjuntament amb el teixit empresarial i comercial 
-També coordinació i suport a les activitats que es 
porten a terme dins el Centre Emprèn (Cursos, borsa 
de treball, formació ...).  
-Intermediació entre l'empresari turístic i la borsa de 
treball 

Categories d’interessats Qualsevol persona física o jurídica, entitat o 
organització que vulgui utilitzar el servei municipal 
de l'àrea de turisme. Empresaris i comerciants del 
municipi 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment d'una missió d'interès públic (art 61e 
RGPD) en base a la llei 13/2002 i demés normativa 
aplicable 

 



 

 

 

 

 

 

Nom del Tractament Esports 

Finalitat del tractament Gestió de les activitats esportives organitzades des 
de l'Ajuntament o conjuntament amb altres entitats 

Categories d’interessats Qualsevol persona o entitats queparticipi en les 
activitats del servei d'esports de l'Ajuntament 

Categories de dades personals Dades identificatives,  característiques personals 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui 
obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment missió interès públic 

 

 

Nom del Tractament Joventut 

Finalitat del tractament -Gestió de les activitats de joventut i lleure 
organitzades des de l'Ajuntament o conjuntament 
amb altres entitats.  
-Comunicació d’informació a la gent jove del 
municipi.  
- Prestació de serveis relacionats amb joventut, 
politiques socials per a joves, emancipació, 
participació, formació 
- Assessorament 

Categories d’interessats Joves sol·licitants d’informació d’activitats i serveis. 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals, 
circumstàncies socials, acadèmqiues, professionals... 

Categories destinataris de cessions No es cedeixen tret d'obligacio legal 



 

 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Complir missió en interès públic i en  base al 
consentiment quan fem enviaments d’informació 

 

Nom del Tractament Festes i Cultura 

Finalitat del tractament -Gestió administrativa i organització d'actes festius i 
culturals 
-Museu d'Història Medieval Cúria-Presó, gestió del 
Museu,reserves, activitats i correspondència 
-Gestionar la informació que es publica a les XX SS 
sobre el museu 
-Documents gràfic de l'activitats del museu 

Categories d’interessats Entitats, ciutadans que requereixin del servei i 
empreses que ofereixen espectacles i 
activitats.Públic general assistent al museu, escoles i 
entitats visitants. Persones usuàries i/o persones que 
participen en les activitats. Persones que participen 
en les activitats del museu 

Categories de dades personals Dades identificatives 

Categories destinataris de cessions No es cedeixen tret d'obligacio legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament En compliment d'una missió en interès públic 

 

Nom del Tractament Ensenyament 

Finalitat del tractament -Gestió de l'activitat de l'àrea i inscripció dels cursos 
-Gestió de les inscripcions a la Agenda formativa: 
tramitació i posterior notificació de l’estat o 
resolució d’aquesta sol·licitud 
-Gestió de l'activitat per portar a terme el Pla 
educatiu entorn, inscripcions 
-Oficina Municipal d’escolarització, gestionar 



 

 

l'escolarització dels alumnes 

Categories d’interessats Ciutadans i persones usuàries del servei 
Infants i joves de 3 a 16 anys 

Categories de dades personals Dades identificatives, Característiques personals, 
categories especials 

Categories destinataris de cessions No es cedeixen tret d'obligacio legal 
L’escola municipal d’escolarització tramet la 
documentació a les Escoles del municipi i al 
departament d'Ensenyament de la Generalitat 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Compliment missió d’interès públic 

 



 

 

 
 

 

ENS AUTONÒMS 

Nom del responsable Ecomuseu-Farinera 
P1700069F 

Dades de contacte Sant Francesc 5-7 
17486 Castelló d’Empúries 
direcció@ecomuseu-farinera.org 
https://www.ecomuseu-farinera.org/ca 
 

Dades de contacte del DPD Pl. Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 

 

Nom del Tractament Ecomuseu Farinera. Gestió de Personal 

Finalitat del tractament Gestió de recursos humans, nòmines, oposicions i 
concursos, formació del personal, control horari, 
riscos laborals. 

Categories d’interessats Personal de l’Ecomuseu i candidats 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals, 
circumstàncies socials, acadèmqiues, 
professionals... 

Categories destinataris de cessions Es cedeixen a l’Agència tributària i TGSS en 
compliment obligacions legals 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament La base jurídica la proporciona el compliment 
missió interès públic i la Constitució de l’Ens 
Autònom en data 26 de març de 1997 i demés 
normativa aplicable. També en base al 
consentiment 

 

 

 

 

mailto:direcci%C3%B3@ecomuseu-farinera.org
https://www.ecomuseu-farinera.org/ca


 

 

Nom del Tractament Ecomuseu Farinera. GESTIÓ del Museu 

Finalitat del tractament Gestió de reserves, newsletter i  activitats i 
correspondència del museu 

Categories d’interessats Públic general assistent al museu, escoles i entitats 
visitants 

Categories de dades personals Dades identificatives 

Categories destinataris de cessions No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació 
legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament La base jurídica la proporciona el compliment missió 
interès públic i la Constitució de l’Ens Autònom en 
data 26 de març de 1997 i demés normativa 
aplicable. També en base al consentiment 

 

Nom del Tractament Ecomuseu Farinera. Comptabilitat 

Finalitat del tractament Gestió comptable i pressupostària 

Categories d’interessats Proveïdors i deutors de l'Ajuntament. 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals, 
circumstàncies socials, acadèmqiues, 
professionals... 

Categories destinataris de cessions Agència Tributària 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament La base jurídica la proporciona el compliment 
missió interès públic i la Constitució de l’Ens 
Autònom en data 26 de març de 1997 i demés 
normativa aplicable 

 



 

 

 

 

Nom del Tractament Ecomuseu-farinera càmeres de vigilància. Circuit 
intern i pati 

Finalitat del tractament Garantir la seguretat de persones, béns i 
instal·lacions 

Categories d’interessats Persones que accedeixen a les instal·lacions, 
treballadors, proveïdors i ciutadans en general 

Categories de dades personals Imatges de les càmeres de vigilància. Circuit intern 
i pati 

Categories destinataris de cessions Forces i cossos de seguretat. Jutjats i Tribunals 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament Article 6.1.e RGPD compliment d'una missió 
d'interès públic 

 



 

 

 

Nom del responsable Escola Municipal de Música Antoni Agramont 
P6705202G 

Dades de contacte Convent de Santa Clara 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 
www.castello.cat 

Dades de contacte del DPD Pl. Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 

 

Nom del Tractament Escola Municipal de Música. Comptabilitat 

Finalitat del tractament Gestió Comptable i pressupostària 

Categories d’interessats Proveïdors i deutors de l'ens 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals 

Categories destinataris de cessions Agència Tributària TGSS i altres ens en compliment 
d’una obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament La base jurídica la proporciona el compliment missió 
interès públic i la Constitució de l’Ens Autònom en 
data 22 de desembre de 1997 i demés normativa 
aplicable. 

 

 

Nom del Tractament Escola Municipal de Música.Gestió  de l’escola 

Finalitat del tractament Gestió de cursos, activitats i alumnes de l'escola de 
música 

Categories d’interessats Alumnes i professors de l'escola, familiars dels 
alumnes. 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals 

Categories destinataris de cessions No es cediran dades a tercers 

Categories de destinataris països No es cediran dades a països tercers 

mailto:ajuntament@castello.cat


 

 

tercers 

Base Jurídica del tractament Es tracten les dades en compliment d'una missió en 
interès públic i  d’acord amb la constitució de l’Ens 
Autònom en data 22 de desembre de 1997 i demés 
normativa aplicable. 

 

Nom del Tractament Escola Municipal de Música.Gestió  de personal 

Finalitat del tractament Gestió de recursos humans, nòmines, oposicions i 
concursos, formació del personal, control horari, 
Riscos laborals. 

Categories d’interessats Personal de l'escola i candidats 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals 

Categories destinataris de cessions Agència Tributària TGSS i altres ens en compliment 
d’una obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cediran dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament Es tracten les dades en compliment d'una missió en 
interès públic i  d’acord amb la constitució de l’Ens 
Autònom en data 22 de desembre de 1997 i demés 
normativa aplicable. També en base al 
consentiment 

 

 

 



 

 

 

 

Nom del responsable Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques 
P-1700040G 

Dades de contacte Av.  Pau Casals s/n 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 
www.castello.cat 

Dades de contacte del DPD Pl. Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 

 

Nom del Tractament Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques - 
Comptabilitat 

Finalitat del tractament Gestió Comptable i pressupostària 

Categories d’interessats Proveïdors i deutors de l'ens 

Categories de dades personals Dades identificatives, circumstàncies socials, 
acadèmqiues, professionals... 

Categories destinataris de cessions Agència Tributària i altres ens en compliment d’una 
obligació legal 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament La base jurídica la proporciona la Constitució de l’Ens 
Autònom i demés normativa aplicable. També en 
compliment d’una missió en interès públic 

mailto:ajuntament@castello.cat
mailto:ajuntament@castello.cat


 

 

 

 

Nom del Tractament Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques - 
Gestió de la Llar d´Infants 

Finalitat del tractament Gestionar els processos d’inscripció i escolarització 
dels alumnes de la llar d’infants, gestió del personal 
i gestió de la Llar 

Categories d’interessats Famílies interessades en el servei municipal de la 
llar d'infants, treballadors i persones interessades 
en el servei 

Categories de dades personals Dades identificatives, característiques personals, 
dades categories especials 

Categories destinataris de cessions No es cediran dades a tercers 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen dades a països tercers 

Base Jurídica del tractament La base jurídica la proporciona la Constitució de 
l’Ens Autònom i demés normativa aplicable. També 
en compliment d’una missió en interès públic 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 

Registre d’Activitats de Tractament – Castelló 2000 SA 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD), article 30. 

Actualització o modificació: 30 de gener de 2020 

Nom del responsable Castelló 2000 SA 
A 17/652959 

Dades de contacte C/ Ripollès, 21 - Polígon Industrial el Pla 
17486 Castelló d’Empúries 
castello2000@castello2000.cat 

Dades de contacte del DPD Pl. Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries 
ajuntament@castello.cat 

 

Nom del Tractament Castelló 2000 - Servei municipal subministrament 
d'Aigua potable 

Finalitat del tractament Gestionar el servei municipal d'abastament d'aigua 
potable: registre usuaris, altes/baixes, facturació i 
consums 

Categories d’interessats Persones interessades en utilitzar el servei: 
Particulars, entitats, empreses 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, característiques personals, 
circumstàncies socials, acadèmiques, professionals... 

Categories destinataris de cessions A l'Ajuntament de Castelló d'Empúries: per a la 
fiscalització del servei públic que realitza el titular del 
servei. A l'Agència Catalana de l'aigua: per al control 
del tribut “cànon de l’aigua” que recaptem en la 
factura de l’aigua per compte de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. A l'Incasol per als canvis de nom 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Complir una missió en interès públic, compliment 
d'una relació contractual. Estatuts de constitució de 
l'empresa 



 

 

 

 

Nom del Tractament Castelló 2000 - Gestió de personal 

Finalitat del tractament Gestió de recursos humans, nòmines, oposicions i 
concursos, formació del personal, control horari, 
riscos laborals 

Categories d’interessats Treballadors de l'empresa i candidats 

Categories de dades personals Dades  Identificatives, característiques personals, 
circumstàncies socials, acadèmiques, professionals, 
dades categories especials 

Categories destinataris de cessions Les dades seran comunicades a tercers quan ho 
exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la 
finalitat del tractament 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Estatuts de constitució de l'empresa. Compliment 
d'una relació contractual o precontractual 

Nom del Tractament Castelló 2000 – Proveïdors- Gestió administrativa i 
comptabilitat 

Finalitat del tractament Gestió de les relacions contractuals amb els 
proveïdors de Castelló 2000 
Gestió administrativa, comptable, fiscal i 
pressupostària 

Categories d’interessats Dades identificatives 

Categories de dades personals Castelló 2000 - Proveïdors 

Categories destinataris de cessions Les dades seran comunicades a tercers quan ho 
exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la 
finalitat del tractament 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Estatuts de constitució de l'empresa. Compliment 
d'una relació contractual o precontractual. Complir 
missió interès públic 

 



 

 

Nom del Tractament Castello 2000 càmeres de vigilància. Circuit intern 

Finalitat del tractament Garantir la seguretat de persones, béns i 
instal·lacions 

Categories d’interessats Persones que accedeixen a les instal·lacions, 
treballadors, clients, proveïdors i ciutadans en 
general 

Categories de dades personals Imatges 

Categories destinataris de cessions Forces i cossos de seguretat. Jutjats i Tribunals 

Categories de destinataris països 
tercers 

No es cedeixen 

Base Jurídica del tractament Article 6.1.e RGPD compliment d'una missió 
d'interès públic. Estatuts de constitució de l'empresa 

 

 

 

 

 

Terminis previstos per a la supressió: 
Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades 
per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica 
aplicable. Les dades utilitzades per enviament d'informació s'eliminen a petició de la persona 
interessada, immediatament després de la sol·licitud 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat: 
Les mesures previstes en el Document de seguretat. 

 

 



 

 

 

 

 

S’enumeren seguidament les dades de caràcter personal agrupades per categories: 

Dades Identificatives: 

Nom i cognoms, DNI/NIF; número de la Seguretat Social o mutualitat; adreça postal, adreça 
electrònica, telèfon; professió; signatura manuscrita, signatura electrònica, empremta dactilar; 
imatge, veu; nom d’usuari, identificador personal, número de registre personal.  

Característiques personals:  

Sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat; nacionalitat, 
llengua materna, característiques físiques.  

Circumstàncies socials, acadèmiques, professionals ... 

Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; escriptures de propietat o possessions; 
aficions i estils de vida; pertinença a clubs i associacions; llicències, permisos i autoritzacions 
personals. 

Acadèmiques i professionals: formació i titulacions; historial acadèmic; experiència 
professional; pertinença a col·legis o associacions professionals. 

Ocupació: lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral; dades de 
seguiment de l’activitat laboral, formació, permisos i llicències, faltes i sancions.  

Comercials: activitats i negocis; llicències, permisos i autoritzacions comercials professionals o 
industrials; subscripcions i publicacions/mitjans de comunicació; creacions artístiques, 
literàries, científiques/tècniques.  

Econòmiques, financeres i d’assegurances: dades econòmiques de nòmina; dades bancàries; 
número targeta de crèdit, ingressos i rendes; inversions; crèdits, préstecs, avals, hipoteques; 
deduccions impositives/impostos, plans de pensió; assegurances; subsidis.  

Transaccions: béns o serveis subministrats per l’interessat, béns o serveis rebuts per 
l’interessat; transaccions financeres; compensacions, indemnitzacions.  

Sancions i infraccions administratives: infraccions administratives, sancions administratives.  

Dades categories especials:  

Fotografies, itineraris GPS, condemnes penals, infraccions penals; salut, origen ètnic, vida 
sexual, orientació sexual; dades genètiques, dades biomètriques, ideologia, religió, afiliació 
sindical, creences, opinions polítiques, conviccions filosòfiques. 


