
Nom de l’activitat de tractament DEPARTAMENT TRIBUTARI. PERSONES CONTRIBUENTS I 

OBLIGADES AL PAGAMENT  

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública 

Departament Tributari 

Plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 1r. 07001 PALMA 

971 225900 

reghisenda@palma.cat/ informaciotributaria@palma.cat 

Responsable de la informació: Regidor de l’Àrea d’Hisenda, 
Innovació i Funció Pública 

 
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 les persones físiques i jurídiques obligades al 
pagament d’ingressos tributaris i no tributaris 

Base jurídica , licitud o legitimació 
 
 
 

Llei 7/1985, de 2 d'abril de bases de règim local  

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i els seus 

reglaments de desenvolupament 

Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el Text 

refós de la llei d'hisendes locals 

Real decret legislatiu 1/2004, de 5 de març que aprova el Text 

refós de la llei del Cadastre immobiliari 

Real decret 2822/1998, de 23 de desembre, que aprova el 

Reglament de Vehicles 

Real decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre que aprova 

la Instrucció de l’IAE i les seves tarifes 

Real decret 243/1995, de 17 de febrer, pel que se dicten 

normes sobre gestió censal de l’IAE 

Consentiment de la persona interessada 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Les dades es conservaran durant el temps que sigui 

estrictament necessari per acomplir amb la finalitat per a la 

qual es van recaptar i per a determinar possibles 

responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i 

del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en 

la normativa d'arxius i documentació. 

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 l’òrgan 

responsable: Departament Tributari, Plaça Santa Eulàlia, núm. 

9, 1r. 07001 PALMA; 971 225900 

Adreça electrònica: informaciotributaria@palma.cat 

Tipologia  o categoria de  les dades Dades identificatives: Nom i cognoms, NIF/NIE, adreça postal 



 

de caràcter personal 
 

i/o electrònica; telèfons, fax, signatura electrònica, empremta 
digital, claus d’accés 
Altres dades: graus de discapacitat o invalidesa, dades de 
família nombrosa, violència de gènere, situació social; situació 
econòmica- financera   

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

Ciutadans: persones físiques i jurídiques contribuents i 
obligades al pagament;  representants legals i persones 
sol·licitants 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 

Hisenda pública i Administració tributària; òrgans judicials; 
entitats bancàries i d’estalvis; altres administracions públiques; 
registres públics; notaris i d’altres interessats legítims 

Transferències internacionals 
 

No procedeix 

Mesures de seguretat, tècniques i 
organitzatives 
 
 

Les previstes al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 
regula l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat) a 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/ 


