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Número fitxer

01

Nom del fitxer

Agenda corporativa

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del
tractament

Manteniment d'informació utilitzada per trameses de correu i
relació de contactes de les diferents àrees.

Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Fulls de càlcul, agendes electròniques
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Tramesa d'informació d'interès

Persones o col·lectius
interessats

Persones relacionades amb l'Ajuntament

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal
procediment de recollida Recollida: Enquestes, entrevistes, formularis, trameses
de dades
electròniques. En suport paper o via telemàtica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

02

Nom del fitxer

Gestió de tercers

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del
tractament

Manteniment d'informació sobre persones, empreses i entitats
relacionades amb l'Ajuntament

Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades
Identificatives: nom i cognoms, adreça postal o electrònica, DNI,
passaport o NIE
Activitats i negocis, dades bancàries

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestionar la comptabilitat de l'ajuntament

Persones o col·lectius
interessats

Persones responsables o de contacte que pertanyen a empreses
relacionades amb l'Ajuntament

Procedència i

Procedència: del propi interessat o del seu representant legal
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procediment de recollida Recollida: formularis, trameses electròniques. Via telemàtica
de dades
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

03

Nom del fitxer

Registre de parelles de fet

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del
tractament

Manteniment del registre d'unions civils i parelles de fet del
Municipi.

Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Documents de text, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Registrar les unions civils i parelles de fet

Persones o col·lectius
interessats

Persones que viuen al municipi i que es volen registrar com a
parelles de fet.

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Consultes telemàtiques.
de dades
Recollida: Enquestes, entrevistes, formularis, trameses
electròniques. En suport paper o via telemàtica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

04

Nom del fitxer

Padró d'habitants

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del
tractament

Manteniment del padró municipal d'habitants

Mesures de seguretat

Bàsic

llistaFitxersTractament.pdf

4/16

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE, signatura, municipi de
procedència, estat civil, sexe, data i lloc de naixement data
d'alta, data de baixa, titulacions

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió i control dels moviments de població

Persones o col·lectius
interessats

Persones que resideixen o han residit al municipi

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: Enquestes, entrevistes, formularis, trameses
de dades
electròniques. En suport paper
Cessions o
INE. Oficina del Cens Electoral. Altres Administracions Públiques
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

05

Nom del fitxer

Registre d'entrades i sortides

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del
tractament

Manteniment de la documentació oficial que arriba o surt de
l'Ajuntament

Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, DNI, passaport o NIE, signatura, signatura
electrònica

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió de la documentació oficial que tramet o rep l'Ajuntament

Persones o col·lectius
interessats

Qualsevol persona que presenti escrits o documentació a
l'Ajuntament o que rebi documentació de l'Ajuntament

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, trameses electròniques. En suport paper i
de dades
via telemàtica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades
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Número fitxer

06

Nom del fitxer

Incidències a la via pública LINIA VERDA

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de les incidències a la via pública
Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió interna de les incidències a la via pública

Persones o col·lectius
interessats

Persones que detecten una incidència a la via pública al
municipi

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, trameses electròniques. Via telemàtica
de dades
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

07

Nom del fitxer

Consells municipals i programes de participació

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de les dades de persones que formen part de
processos de participació
Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Tramesa d'informació a les persones interessades o que
participen en els consells municipals

Persones o col·lectius
interessats

Persones interessades en formar part de processos participatius
i/o consells municipals

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, trameses electròniques. Via telemàtica
de dades
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Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

08

Nom del fitxer

Gestió informàtica

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Altes i baixes d'usuaris als sistemes informàtics
Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE. Data de naixement

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Control de personal que accedeix als sistemes d'informació

Persones o col·lectius
interessats

Personal de l'Ajuntament i/o col·laboradors

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, trameses electròniques. Via telemàtica
de dades
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

09

Nom del fitxer

Gestió de fires

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de dades de persones que fan mercats i fires
Mesures de seguretat

Bàsic

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE.

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Tramesa de documentació administrativa
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Persones o col·lectius
interessats

Persones que tenen un negoci ambulant i/o fan d'expositors a
les fires organitzades des de l'Ajuntament

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, trameses electròniques. Paper i via
de dades
telemàtica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

10

Nom del fitxer

Animals de companyia ANICOM

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Registre dels animals de companyia dels residents al nostre
municipi
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica , telèfon, DNI, passaport o NIE.
Dades de salut, dades penals, llicències i/o permisos,
assegurances

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Manteniment de la bases de dades de la Generalitat dels
animals de companyia del municipi

Persones o col·lectius
interessats

Persones residents al municipi interessats en tenir un animal de
companyia

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, consultes telemàtiques
de dades
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

11

Nom del fitxer

Gestió fiscal i tributària

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà
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Descripció del tractament Gestions fiscals i tributàries relatives al municipi
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE.
Infraccions administratives. Allotjament, propietats i
possessions, propietats i vehicles, Impostos i deduccions, dades
bancàries

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió manteniment i control de la informació necessària per a
la recollida d'impostos, liquidació de taxes i altres pagaments
que es realitzen a l'Ajuntament

Persones o col·lectius
interessats

Persones que tenen una vinculació tributària amb el municipi

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, transmissió electrònica
de dades
Cessions o
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General tributària, Entitats
comunicacions de dades Bancàries
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

12

Nom del fitxer

Gestió comptable

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de la informació per a la gestió de la comptabilitat
de l'Ajuntament
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE.
Infraccions administratives. Dades bancàries

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a
la recollida d'impostos, liquidació de taxes i pagaments que es
realitzen a l'Ajuntament

Persones o col·lectius
interessats

Persones o entitats, físiques o jurídiques que tinguin o hagin
tingut una relació comercial amb l'Ajuntament

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, transmissió electrònica, factures
de dades
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Cessions o
Llei 58/2003 de 17 de desembre, General tributària, Entitats
comunicacions de dades Bancàries
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

13

Nom del fitxer

Gestió serveis tècnics

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de la informació que gestiona els serveis tècnics
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE. Signatura, signatura
electrònica, allotjament o habitatge, propietats i possessions,
llicències, permisos, activitats i negocis, llicències comercials,
ingressos,rendes, impostos, deduccions, dades bancàries

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió i control de la informació necessària per a la gestió dels
serveis tècnics subministrats al ciutadà

Persones o col·lectius
interessats

Persones que tenen alguna relació amb els serveis tècnics
municipals

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis, trameses electròniques. Paper i via
de dades
telemàtica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

14

Nom del fitxer

Gestió cadastral

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Trameses d'informació relatives a cadastre
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul, documents
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE. Signatura, signatura
electrònica, béns subministrats
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Finalitat del fitxer i usos
previstos

Resolució de peticions i consultes d'informació cadastral.
Resolució de peticions relacionades amb el terme municipal

Persones o col·lectius
interessats

Propietaris d'immobles al municipi

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal.
procediment de recollida Recollida: formularis
de dades
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

15

Nom del fitxer

Protocol

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment d'informació utilitzada per trameses de correu i
relació de contactes de l'alcaldia
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul, documents
Ideologia. Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE. Signatura, signatura
electrònica. Llocs de treball

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Comunicació d'actes protocol·laris

Persones o col·lectius
interessats

Persones amb interès del municipi

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal,
procediment de recollida de fonts accessibles al públic, de guies de serveis de
de dades
telecomunicacions, de grups professional de diaris oficials
Recollida: formularis, enquestes i entrevistes, transmissió
electrònica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

16

Nom del fitxer

Gestió de secretaria

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol
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Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de la informació per a la gestió de la secretaria
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul, documents
Infraccions penals, infraccions administratives. Dades
identificatives: nom i cognoms, adreça postal o electrònica,
telèfon, DNI, passaport o NIE. Signatura, signatura electrònica.
Dades bancàries. Nacionalitat

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Comunicacions derivades dels procediments administratius

Persones o col·lectius
interessats

Qualsevol persona que tingui una relació administrativa amb
l'Ajuntament del Papiol

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal,
procediment de recollida d'administracions públiques
de dades
Recollida: formularis, enquestes i entrevistes, transmissió
electrònica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

17

Nom del fitxer

Gestió de personal

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de les dades personals del personal que treballa a
l'administració
Mesures de seguretat

Alt

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul, agendes
Infraccions penals, infraccions administratives. Dades
identificatives: nom i cognoms, adreça postal o electrònica,
telèfon, DNI, passaport o NIE. Signatura, signatura electrònica,
número de registre personal. Estat civil, edat, nacionalitat, data
naixement. Allotjament i habitatge. Formació i titulacions. Cos
escala, historial laboral, llocs de treball. Dades de nòmina,
dades bancàries.

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a
l'elaboració de nòmines, el control horari, la gestió dels riscos
laborals i la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament.
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Persones o col·lectius
interessats

Persones que treballen a l'Ajuntament del Papiol

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal,
procediment de recollida d'administracions públiques
de dades
Recollida: formularis, transmissió electrònica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

18

Nom del fitxer

Benestar social

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de les ajudes socials
Mesures de seguretat

Alt

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul, documents
Origen racial o ètnic, salut. Infraccions penals, infraccions
administratives. Dades identificatives: nom i cognoms, adreça
postal o electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE. Signatura,
signatura electrònica, número SS o mutualitat. Estat civil, sexe,
edat, nacionalitat, llengua materna, dades familiars,
característiques físiques,data i lloc de naixement. Allotjament i
habitatge, propietats i possessions. Formació i titulacions,
Experiència professional. Historial laboral, Dades econòmiques
de nòmina. Ingressos de nòmina, dades de nòmina subsidis,
beneficis.

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a
l'elaboració de nòmines, el control horari, la gestió dels riscos
laborals i la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament.

Persones o col·lectius
interessats

Dades recollides d'aquells ciutadans que s'adrecen o són
derivats i atesos als Serveis Socials de l'Ajuntament

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal,
procediment de recollida d'administracions públiques
de dades
Recollida: formularis, enquestes i entrevistes, transmissió
electrònica
Cessions o
Generalitat de Catalunya
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades
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Número fitxer

19

Nom del fitxer

Gestió Escola de Música i dansa-GWIDO

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Gestió acadèmica i financera dels alumnes de l'escola de
música i dansa
Mesures de seguretat

Mitjà

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, fulls de càlcul, documents
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon, DNI, passaport o NIE. , número SS o
mutualitat. Edat, sexe, data i lloc de naixement. Formació i
titulacions. Dades bancàries, ingressos i rendes.

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestionar les dades acadèmiques i econòmiques dels alumnes
de l'escola de música a fi de poder elaborar informes acadèmics
i rebuts de pagament

Persones o col·lectius
interessats

Persones interessades en estudiar música i/o dansa a l'Escola
Municipal de Música i Dansant

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal,
procediment de recollida Recollida: formularis, transmissió electrònica
de dades
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

20

Nom del fitxer

Arxiu municipal

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Gestió i control de la documentació administrativa
Mesures de seguretat

Alt

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, documents
Ideologia. Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, signatura, telèfon, DNI, passaport o NIE, número SS
o mutualitat. Edat, estat civil, dades familiars, data i lloc de
naixement, nacionalitat. Allotjament o habitatge, clubs i
associacions, situació militat, llicències, permisos, propietats o
possessions Formació i titulacions., experiència professional.
Cos escala, Historial laboral, llocs de treball. Activitats i
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negocies, llicències comercials. Ingressos rendes assegurances
hipoteques inversions, dades nòmina, crèdits, préstecs, avals
impostos, deduccions, plans de pensions, hipoteques, subsidis,
historial crèdits, dades bancàries, ingressos i rendes. Béns
subministrats, béns rebuts
Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió control i manteniment de la documentació municipal

Persones o col·lectius
interessats

Persones amb alguna vinculació administrativa amb
l'Ajuntament del Papiol

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal,
procediment de recollida Recollida: enquestes i entrevistes formularis, transmissió
de dades
electrònica
Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades

No estan previstes

Número fitxer

21

Nom del fitxer

Gestió policial DRAG

Responsable del fitxer

Ajuntament del Papiol

Servei exercir drets
ARCO

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Descripció del tractament Manteniment de l'activitat policial
Mesures de seguretat

Alt

Estructura bàsica i tipus
de dades

Bases de dades, documents
Origen racial o ètnic, salut. Infraccions penals i administratives.
Dades identificatives: marques físiques, nom i cognoms, adreça
postal o electrònica, signatura, telèfon, DNI, passaport o NIE,
número SS o mutualitat. Edat, estat civil, dades familiars, data i
lloc de naixement, nacionalitat. Allotjament o habitatge, clubs i
associacions, llicències, permisos, propietats o possessions,
dades vehicle. Activitats i negocies, llicències comercials.

Finalitat del fitxer i usos
previstos

Gestió i manteniment de la informació recopilada a fi de facilitar
l'activitat administrativa diària de la Policia Local

Persones o col·lectius
interessats

Persona implicades en una intervenció policial

Procedència i
Procedència: del propi interessat o del seu representant legal,
procediment de recollida d'altres persones físiques diferents de l'interessat, d'entitats
de dades
privades , d'administracions públiques
Recollida: enquestes i entrevistes, formularis, transmissió
electrònica
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Cessions o
No estan previstes
comunicacions de dades
Transferències
internacionals de dades
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