
Nom de l’activitat de tractament LLICÈNCIES MUNICIPALS EN SÒL PÚBLIC 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Servei  SACOV(servei 
d’accessibiliat, control i ocupació de la via pública per obres) 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Tramitació de llicències municipals en sòl públic per obres  
(canalizació  de serveis soterrament,  cales,reparacions i/0  
rebaixat  de voreres). 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

Art. 6.1.c de RGPD. El tractament de dades  és necessari pel 
compliment d’una obligació legal. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 
Ordenança  Municipal d’Instal·lacions de Conduccions  de 
Serveis  en la via i espais  públics en el sol urbà de l’Annex VI de 
les normes generals del PGOU de 1985 (BOCAIB nº 88 de 20 de 
julio de 1990 pg. 823 563 MB.). 
 
· Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer, por la cual se desenvolupa 
el document  tècnic de condicions bàsiques  d’ accessibilitat  I 
no discriminació per a l’ accés  i utilizació dels  espais  públics 
urbanitzats. Publicada en el BOE del 11/03/2010 
 
· Condicions generals Manual de normes bàsiques  per a 
l’execució  d’ obres 
 
· Ordenança  fiscal municipal 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interessades 
 
 

sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei SACOV 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 
reprentant legal, adreça, correu electrònic, telèfon, fax, firma, 
firma electrónica. 
Altres: Tipus d’obra (canalitzacions, soterrament de cablejat, 
cata, rebaixa de vorera; i si és nova, instal·lació, reparació, 
substitució, modificació, trasllat o supressió, etc.). 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans i residents, representants, contribuients I subjectes 
obligats, sol·licitants, propietaris i arrendataris 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

No es preveu cessió de dades 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració 
electrònica . 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  PER OBRES 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Servei SACOV (servei  
d’accesibilitat, control i ocupació de la via pública per obres) 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Tramitació de llicències d’ocupació a la via pública per poder 
desenvolupar les obres. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

Art. 6.1.c de RGPD. El tractament de dades  és necessari pel 
compliment d’una obligació legal. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 
Ordenança  municipal reguladora de la taxa d’ ocupació de 
terrenys  d’ ús  públic local amb  escombros, materials de 
construcció, valles, puntals, borriquetes, andamios i similars. 
Ordenança  fiscal municipal 
 
Condiciones generales (pdf) 
 
· Manual de Normas básicas para la ejecución de obras  
 
 
· Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer, por la cual se desenvolupa 
el document  tècnic de condicions bàsiques  d’ accessibilitat  I 
no discriminació per a l’ accés  i utilizació dels  espais  públics 
urbanitzats. Publicada en el BOE del 11/03/2010 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interessades 
 
 

sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei SACOV 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 
reprentant legal, adreça, correu electrònic, telèfon, fax, firma, 
firma electrónica. 
Altres: Situacio de l’obra, llicències d’obres, núm de llicència 
d’obres, descripció de l’obra, situació de l’ocupació, descripció 
de l’ocupació, adreça, temps de durada i metres d’ocupació que 
atorga  la llicència 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans i residents, representants, contribuients I subjectes 
obligats, sol·licitants, propietaris i arrendataris 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

No es preveu cessió de dades 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat  que s’aplicaran  es correspondran  
amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament TAXES 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat 
Responsable de la Informació: Servei SACOV 
 

 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Tramitació de llicències municipals per a l’execució de les obres 
en sòl públic i llicències d’ocupació de via pública per obres. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
Art. 6.1.c de RGPD.   El tractament de les dades és necessari pel 
compliment d’una obligació legal. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985 de bases de règim local. 
Artr. 29 de la Llei 20/2006 municipal I de règim local de lles Illes 
Balears. 
 
Real  Decret Legislatiu pel que s’aprova el texte refós de la Llei 
Reguladora d’Hissendes Locals. 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei Parc i Jardins 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades identificatives (nom I llinatges, DNI/NIE/passaport,NIF, 
Firma, correu electronic,  Adreça, telèfon, FAX, telef.) 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Contribuents, subjectes obligats, propietaris o arrendataris, 
beneficiaris, empreses constructores, professionals de la 
construcció (arquitectes, enginyers, empreses de serveis-
Endesa, telefónica,…-) 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No preveuen 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament ATENCIÓ I RESOLUCIÓ DE LES DEFICIÈNCIES DETECTADES  ALS 
ESPAIS PÚBLICS  

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Els serveis del Departament en 
funció de la seva competència 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Gestió de  l’atènció i resolució de les deficiències detectades als 
espais públics amb la finalitat de millora del manteniment i 
conservacio de la via pública 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
 
Art. 6.1.c de RGPD.  El tractament de dades  és necessari pel 
compliment d’obligació legal. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat ,  Servei corresponent. 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, 
NIF,nacionalitat, adreça, correu electrònic, telèfon,móvil,  firma, 
FAX 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans, residents, representants. 
 

Cessió o comunicació de dades No es preveu cessió de dades 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(categories de destinataris) 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat  que s’aplicaran es correspondran 
amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament PETICIONS DE REPARACIONS D’ ELEMENTS PÚBLICS I 
PRESTACIONS DE SERVEIS 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Els serveis del Departament en 
funció de la seva competència 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Gestió de peticions de reparacions d’elements públics i 
prestacions de serveis per tal de millora el  manteniment i 
conservacio  d’elements públics. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
 
Art. 6.1.c de RGPD.  El tractament de dades  és necessari pel 
compliment d’obligació legal. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIF, adreça , correu 
electrònic, telèfon, fax, firma, firma electrónica 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans, residents, representants. 
 

Cessió o comunicació de dades No es preveu cessió de dades 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(categories de destinataris) 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament EXPEDIENTS CONTRACTES ADMINISTRATIUS 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Serveis del Departament 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Tramitació  expedients de contractació i seguiment execució 
contractes sotmesos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del sector públic, per la que se transposen al 
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu y del Consell 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1 b del RGPD. El tractament de dades és necessari per a 
l’execució d’un contracte  o per aplicar measures 
precontractuals a petició seva. 
 
Art. 6.1.c de RGPD.  El tractament de dades  és necessari pel 
compliment d’obligació legal. 
 
Llei 9/20107 de contractes del sector public. 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 
Art. 6.1.e del RGPD. El tractament de dades és necessari per 
interés public. 
 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interessades 
 
 

sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades identificatives (nom I llinatges, DNI/NIE/passaport,NIF, 
Firma, correu electronic,  Adreça, telèfon, FAX, telef.) 
. Dades d'informació comercial: activitats i negocis i preus, sous, 
cotitzacions a la seguretat social dels empleats,….Dades de 
transaccions: béns , serveis subministrats I dades dels 
treballadors  per la persona que contracta amb l'Administració. 
Dades economicofinanceres: dades bancàries i situació al 
corrent de pagament obligacions amb Administracions o 
Organismes Públics. 
 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Empresaris i professionals, I personal dels mateixos així com 
administradors/representants de persones jurídiques 
interessades a contractar amb l'Ajuntament.  
Les dades són aportades pels contractistes de forma ordinària. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Sindicatura de Comptes,  Junta Consultiva Contractació, 
candidats i licitadors , Plataforma contractació, Publicacions en 
Diaris Oficials previstes per a cada modalitat de contractació, 
tauler d'edictes o Web municipal, Tribunal Administratiu 
Central de Recursos contractactuals (en cas de recurs) , Tribunal 
de comptes i aquelles altres persones o AAPP determinades per 
la legislació especial aplicable a fi de cada contracte. 
 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament CONVENIS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA AMB TERCERS EN 
RELACIÓ A MATÈRIES COMPETÈNCIA DE  L’ÀREA 
D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Serveis Departament 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Tramitació  i  gestió de convenis firmats per l’Ajuntament 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.c de RGPD.  El tractament de dades  és necessari pel 
compliment d’obligació legal. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 
Art. 6.1.e de RGPD. El tractament de dades és necessari per 
interés public. 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 
reprentant legal, adreça, correu electrònic, telèfon, fax, firma, 
firma electrónica. 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

En funció del conveni 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Altres serveis, àrees o altres organismes. 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament QUEIXES, RECLAMACIONS, SUGERÈNCIES,CONSULTES O 
PETICIONS DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ A MATÈRIES 
COMPETÈNCIA DEL DEPARTAMENT REBUDES ENTRE D’ALTRES 
MITJAN:DMS; PROGRAMA  GIN, 010 I REGISTRE GENERAL, 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Serveis del Departament 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Gestió de queixes, reclamacions, sugerències, peticions o 
consultes del Departament d’Infraestructures i accessibilitat en 
relació a matèries competència del departament rebudes 
mitjançant DMS, programa  GIN i registre general 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament complirà almenys una de les següents condicions: 
 
Art. 6.1.c de RGPD.   L’interessat ha donat el consentiment per 
al tractament de les seves dades  personals, per una o diverses 
finalitats específiques. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 
Art. 6.1.e de RGPD. El tractament de les dades és necessari per 
interés public 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de caràcter personal 
 

reprentant legal, adreça, correu electrònic, telèfon, fax, firma, 
firma electrónica. 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans, i residents i reclamants 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Altres serveis, àrees i organismes 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament GRAVACIONS D’IMATGES I/O VEU EN SESSIONS I/O REUNIONS 
AMB  PERSONAL MUNICIPAL O TERCERS EN GENERAL 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Serveis del Departament 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Creació d’un arxiu històric del desenvolupament de les sessions 
i/o reunions dels diferents serveis del Departament. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
 
Art. 6.1.a) de PGPD. L’interessat ha donat el consentiment per 
al tractament de les seves dades personals, per una o diverses 
finalitats específiques. 
 
Art. 6.1.e de RGPD.   El tractament de les dades és necessari per 
complir una missió realitzada en interés public. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Identificatius: Imatge i/o so 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Contractistes, personal municipal, i tercers en general 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveuen  
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament GESTIÓ DE PERSONAL 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació: Serveis del Departament 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Facilitar la gestió del personal del Departament 
d’Infraestructures, en especial, vacances, permisos i llicències. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.a) L’interessat ha donat el consentiment per al 
tractament de les seves dades personals, per a una o diverses 
finalitats específiques. 
Art. 6..1.d de RGPD. El tractament de dades és necessary per 
protegir interessos  vitals de l’interessat o d’un altra personal 
física. 
Art. 6.1.e de RGPD.   El tractament de les dades és necessari per 
complir una missió realitzada en interés public. 
 
Decret 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el texte refós 
de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

 
Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 
reprentant legal, adreça, correu electrònic, telèfon, fax, firma, 
firma electrónica. 
Personals: (data de naixament, estat civil, dades de família) 
Socials: (Llicències, permisos, autoritzacions) 
Acadèmics I professionals (experiència professional) 
Lloc de treball: (historial del treballador, llocs de feina, 
cos/escala,Categoria/grau) 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Treballadors del  Departament 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Departament de personal i /o prevenció de riscos laborals. 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament INTERESSATS EN CERTIFICACIONS  

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació: Serveis del Departament 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Facilitar l’obtenció de certificacions als interessats que les 
sol·liciten. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.C de RGPD. El tractament de les dades és necessari per 
compliment d’una obligació legal. 
 
Real Decret 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el texte 
refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 6.1.e de RGPD.   El tractament de les dades és necessari per 
complir una missió realitzada en interés public:  
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

 
 
 
Dades identificatives (nom I llinatges, DNI/NIE/passaport,NIF, 
Firma, correu electronic,  Adreça, telèfon, FAX, telef; nom de 
l’empresa, domicili social, representant legal) 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloc de treball: (historial del treballador, llocs de feina, 
cos/escala,Categoria/grau) 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

En funció del certificat.  Altres Departaments o tercers. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Altres árees de l’Ajuntament, o quasevol altre organisme. 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament INFORMES A LLIURAR PEL DEPARTAMENT 
D’INFRAESTRUCTURES  

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Servei administratiu 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Facilitar la resolució dels expedients pel Departament o la 
col·laboració amb altres àrees u organismes. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.e de RGPD. El tractament de les dades és necessari per 
interés public. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 6.1.c de RGPD.   El tractament de les dades és necessari pel 
compliment d’una obligació legal. 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades identificatives (nom I llinatges, DNI/NIE/passaport,NIF, 
Firma, correu electronic,  Adreça, telèfon, FAX, telef.) 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 

Pesonal municipal, particulars o funiconaris, , altres entitats 
publiques o tercers. 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveuen  
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament PARTICIPACIÓ EN SUBVENCIONS DIVERSES COM LES DEL FONS 
EUROPEUS (FEDER, EDUSI)  I LES DE AETIB (AGÈNCIA 
ESTRÀTEGICA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS) SOBRE 
MATÈRIES RELACIONADES AMB L’AREA D’INFRAESTRUCTURES I 
ACCESSIBILITAT 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: serveis del Departament 
 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Obtenir subvencions diverses com les del fons europeus 
(FEDER,EDUSI) i les de AETIB (Agència estratégica Turística de 
les Illes Balears sobre matèries relacionades amb l’àrea 
d’Infraestructures i Accessibilitat,per l’execució de contractes 
administratius. 
 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.c de RGPD.   El tractament de les dades és necessari pel 
compliment d’una obligació legal. 
 
Llei 39/2015, del Procedimen Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
Art. 25 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 6.1.e)  El tractament de les dades és necessari per interés 
public. 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades identificatives (nom I llinatges, DNI/NIE/passaport,NIF, 
CIF, Firma, correu electronic,   Adreça, telèfon, FAX, telef.) 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Altres administracions. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveuen 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament ACTES  DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat 
Responsable de la Informació: Serveis del Departament 
 

 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Aixecar actes administratives de compareixença, de recepció, 
d’obres, ….i en general actes a que fa referencia la Llei 39/2015 
del procediment administratiu,  per tal de tenir un registre de 
dites actes. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
 
Art. 6.1e de RGPD.   El tractament de les dades és necessari per 
interés public:  Registre de les actes realitzades pel servei del 
Departament. 
 
 
Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú. 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades identificatives (nom I llinatges, imatge/veu, DNI/NIF, 
Firma, correu electrònic professional, Adreça, telèfon, Correu 
electronic particular). 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 

Ciutadans, residents,representants legals,  contractistes, i 
tercers en general. 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No preveuen 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat 
Responsable de la Informació: Serveis del Departament 
 

 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Realització de consultes preliminars del mercat amb l’objectiu 
de preparar procesos contractuals. 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1c de RGPD.   El tractament de les dades és necessari  pel 
Compliment d’una obligació legal 
 
Llei 9/2017 de contractes del sector public. 
Art. 25 de la Llei 7/1985 de bases de règim local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 municipal I de règim local de lles Illes 
Balears 
 
Art. 6.1.e)  El tractament de les dades és necessari per interés 
public. 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

 
Dades identificatives (nom I llinatges, DNI/NIE/passaport,NIF, 
CIF, Firma, correu electronic,   Adreça, telèfon, FAX, telef.) 
 
 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informació comercial: (activitats  negocis, preus). 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Empresari o professionals 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Altres Àrees municipals o tercers 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es  correspondran 
amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament IMPARTIPACIÓ ACTIVITATS LÚDIQUES I EDUCATIVES EN EL 
BOSC DE BELLVER I EN ALTRES ESPAIS MUNICIPALS  

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat 
Responsable de la Informació: Servei Parc i Jardins 
 

 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Desenvolupament d’activitats  lúdiques i  educatives, 
informatives i formatives al Bosc de Bellver i altres espais 
publics que potencien la concienciació i sensibilització 
ciutadada en temes medioambientals. (CURA I RESPECTE DEL 
MEDI AMBIENT) 
 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
 
Art. 6.1e de RGPD.   El tractament de les dades és necessari per 
interés public 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985 de bases de règim local. 
Artr. 29 de la Llei 20/2006 municipal I de règim local de lles Illes 
Balears 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei Parc i Jardins 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades identificatives (nom I llinatges, imatge/veu, DNI/NIE, 
passaport, NIF, Firma, correu electronic professional, Adreça, 
telèfon, Correu electronic particular,teléfon FAX). 
Personals :Data de naixament, nacionalitat, lloc de naixament, 
sexe. 
 
 

Categoria de les persones Alumnes, sol·licitants. 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Altres serveis, o Àrees 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament PETICIÓ DE DE PODES, TALES, REPLANTACIONS, I  REPARACIONS 
DE MOBILIARI I  JOCS INFANTILS 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat 
Responsable de la Informació: Servei Parc i Jardins 
 

 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Gestió de petició de podes, tales, replantacions i reparacions de 
mobiliari i  jocs infantils per tal de vetllar i millorar la 
conservació de parcs, jardins, alienacions arbòrees i els seus 
elements integradors  

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.b de RGPD.   El tractament de les dades és necessari per 
excutar contracte: Gestió integral de Parcs i viveros públics 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985 de bases de règim local. 
Artr. 29 de la Llei 20/2006 municipal I de règim local de lles Illes 
Balears 
 
Art. 6.1.e de RGPD. El tractament de dades és necessari per 
interés public. 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei Parc i Jardins 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 
reprentant legal, direcció postal, adreça electrónica, telèfon, 
fax, firma, firma electrónica. 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 

Ciutadans i residents 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Altres Serveis, i/o Altres Departaments. 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran  
amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament GESTIÓ DE MORRUT VERMELL i ALTRES PLAGUES DE 
RELLEVÀNCIA SOBRE LES QIUE S’ INTERVÉ  EN L’ ÀMBIT  PÚBLIC  
I PRIVAT 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Servei de Parcs i Jardins 
 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Gestió de sol·licituds o avisos de seguiment de morrut vermell I 
d’altres en àmbits distints al públic (particulars i entitats ). 
 
 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.a)  L’interessat ha donat el consentiment per al 
tractament de les seves dades personals, per a una o diverses 
finalitats específiques. 
 
Art. 6.1.c de RGPD.   El tractament de les dades és necessari pel 
compliment d’una obligació legal.  
 
Llei de sanitat vegetal 43/2002, de 20 denovembre. 
Llei 39/2015, del Procedimen Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 6.1.e de RGPD. El tractament de dades és necessari per 
interés public. 
 
 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 
finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei corrresponent 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

 
Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 
reprentant legal, adreça i correu electrònic, telèfon, fax, firma, 
firma electrónica. 
Personals Estat sanitari dels vegetals de la propietat particular 
 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Ciutadans i residents, sol·licitants. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
Contractista 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran  
amb les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/


Nom de l’activitat de tractament LLICÈNCIES HORTS URBANS 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Area de: Infraestructures i Accesibilitat 
Responsable de la Informació:  Servei Parc i Jardins 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma – antoni.pol@palma.cat 
Av. Gabriel Villalonga, 18, 4t 0706- Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

 
Tramitar llicències d’ús privatiu de bens de domini públic 
municipal i en concret, de petites parcels de cultiu, d’espais  
amb taules de cultiu, amb la finalitat de crear espais de 
participació ciutadana qu contribueixin a la millora de la 
qualitat de vida de les persones, a la integració social i al 
foment de la colaboració dels ciutadans en les activitats de 
millora ambiental. 
 

Base jurídica, licitud o legitimació 
 
 
 

 
El tractament de dades complirà almenys una de les següents 
condicions: 
 
Art. 6.1.c de RGPD.  El tractament de dades  és necessari pel 
compliment d’obligació legal. 
 
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de les Bases de Règim 
Local. 
Art. 29 de la Llei 20/2006 Municipal I de Règim Local de les Illes 
Balears. 
 
Art. 134-136 de la Llei 23/2006 de capitalitat de Palma 
 
· BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
D’ASSIGNACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE PARCEL·LES I/O BLOCS 
AMB TAULES DE CULTIU DE LA XARXA D’HORTS URBANS 
ECOSOCIALS DE PALMA.  
 
Art. 6.1.e del RGPD. El tractament de dades és necessari per 
interés public. 
 
 
 
 
 

Termini de conservació de les Es conservaran les dades el temps suficient per cumplir amb la 

mailto:delegat.protecciodedades@palma
mailto:antoni.pol@palma.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dades 
 

finalitat per la que varen ser recollides i per determinar les 
possibles responsabilitats que es puguin derivar. 
 

Exercici dels drets de les persones 
interessades 
 
 

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a 
sol·licitar l’accés a les seves dades, la rectificació o supressió 
d’aquestes, la limitació del tractament, la seva oposició 
mitjançant escrit, prèvia identificació dirigida a la regidoria de 
l’Area d’Infraestructures i Accessibilitat,  Departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat , Servei Parc i Jardins 

Tipologia  o categoria de  les dades 
de caràcter personal 
 

Dades Identificatives: Nom i llinatges, DNI/NIE/passaport, NIF, 
reprentant legal, adreça i correu electrònic, telèfon, fax, firma, 
firma electrónica. 
Personals: Data de naixament 

Categoria de les persones 
interessades o afectades i origen  
de les dades 
 

Beneficiaris, sol·licitants 
 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Altres Serveis, i/o Àrees 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les mesures de seguretat que s’aplicaran es correspondran amb 
les previstes en l'Annex II (mesures de seguretat) del Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrónica. 
 

Reclamació davant  
l’AEPD 

 Si les persones interessades entenen que s’han vist 
perjudicades pel tractament o que no se les ha atès 
degudament en l’exercici dels seus drets, poden demanar la 
intervenció del DPD i/o reclamar davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades a través del web: https://www.aepd.es/ 

https://www.aepd.es/

