
FITXA 1. Contractes del Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial. 

Nom de l’activitat de tractament Contractes del Departament de Participació Ciutadana i 
Coordinació Territorial. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma. 
 

Finalitats del tractament 
 

Gestió dels expedients de contractació. 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 9/2017, de de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 

Termini de conservació de les 
dades 

Indefinit. 

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

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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

Dades identificatives: nom i llinatges, firmes, DNI/NIF, 
correu electrònic, adreça, telèfon.  
Dades econòmiques i financeres: factures, dades bancàries, 
etc. 
Dades acadèmiques i professionals. 
Qualssevol altres dades necessàries per a la correcta 
tramitació i formalització dels contractes. 
 

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

Sol·licitants i, en el seu cas, representats de les entitats. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

En general no es fa cap cessió o comunicació de dades 
personals a tercers. Això no obstant, en l’àrea de festes, si 
s’escau, es cedeixen dades per a la coordinació d’empreses 
per tal que es pugui donar compliment a l’objecte del 
contracte. 
 

Transferències internacionals 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 2. Subvencions i Premis 

Nom de l’activitat de tractament Subvencions i Premis 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma. 
  

Finalitats del tractament 
 
 
 

•Gestió de subvencions de l'Àrea de Participació Ciutadana 
i Govern Interior: Sol·licitud, implementació, seguiment i 
justificació.   
 
•Gestió de premis de l'Àrea de Participació Ciutadana i 
Govern Interior: Sol·licitud, concessió i justificació (si 
s'escau). 
 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Durant el temps indispensable per a la finalitat per a la que 
es recull. En el cas de subvencions se preveu un mínim de 8 
anys pel seu control, encara que aquest periode se pot 
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prolongar segons les necessitats. 
 

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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

• Per a la concessió de subvencions:  
 

Dades identificatives de la persona jurídica i de la 
persona física representant, dades econòmiques i 
financeres de la persona jurídica per a la justificació 
de subvencions.  

 
• Per a la concessió de premis: 
 

Dades identificatives de la persona jurídica i/o 
física, dades acadèmiques i professionals de la 
persona física, dades econòmiques i financeres. 

 
Qualssevol altres dades necessàries per a la correcta 
tramitació i atorgament de les subvencions. 
 

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

•Persones jurídiques i persones físiques. 
 
•Origen de les dades: formularis de sol·licitud, formularis 
de justificació. 
 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveu cap cessió ni comunicació de dades personals. 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 3. Cessions d’ús dels Casals de Barri. 

Nom de l’activitat de tractament Cessions d’ús dels Casals de Barri. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

•Gestió per a la cessió d'ús d'espais dels Casals de Barri: 
Sol·licitud i resolució (concessió, rectificació, denegació).  
 
•Gestió de la cessió de claus dels Casals de Barri per 
manteniment o cessió d'ús. 
 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 
Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel 
Ple el dia 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, de 31 
de desembre). 
 
Reglament de funcionament dels casals de barri de 
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l’Ajuntament de Palma, aprovat pel Ple el dia 30 de gener 
de 2014 (BOIB núm. 21, d’11 de febrer). 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Durant el temps indispensable per a la finalitat per a la que 
es recull. 

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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

• Per a la cessió d'ús d'espais dels Casals de Barri: 
 

Dades identificatives de la persona jurídica i de la 
persona física representant 

 
• Per a la cessió de claus per a manteniment i cessió d'ús 
dels Casals de Barri: 
 

Dades identificatives de la persona jurídica i de la 
persona física que acudeix en representació de 
l'entitat o empresa. 

 
Qualssevol altres dades necessàries per a la correcta 
tramitació de les cessions d’ús dels Casals de Barri. 
 

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

•Persones jurídiques i persones físiques que acudeix en 
representació de l'entitat o empresa. 
 
•Origen de les dades: formulari sol·licitud cessió ús de 
Casals de Barri, Informe de resolució de cessió d'ús, full de 
cessió de claus de Casals de Barri. 
 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveu cap cessió ni comunicació de dades personals. 

Transferències internacionals 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 4. Gestió d’activitats i serveis dels Casals de Barri 

Nom de l’activitat de tractament Gestió d’activitats i serveis dels Casals de Barri. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006  Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

Gestió de les inscripcions a les activitats dels casals de barri 
de l’Ajuntament de Palma: 
 

 Inscripció a les activitats, control d’assistència i de 
pagament de preus públics, informació d’activitats, 
canvis d’horaris o novetats.  
 

 Expedició de certificats d’inscripció a les activitats. 
 
Gestió de l’ús dels serveis dels Casals de barri: servei 
d’informació, grups de trobada, exposicions. 
 
Gestió de les autoritzacions d’us de la imatge de les 
persones usuàries dels Casals de barri, en fotografíes i 
videos promocionals del servei, i ús d’imatges per a la 
difusió en xarxes socials. 
 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
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Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 
Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel 
Ple el dia 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, de 31 
de desembre). 
 
Reglament de funcionament dels casals de barri de 
l’Ajuntament de Palma, aprovat pel Ple el dia 30 de gener 
de 2014 (BOIB núm. 21, d’11 de febrer). 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Des de la seva inscripció, 5 anys: el primer any per a la 
gestió d’inscripcions i informació sobre novetats, i durant 
els següents quatre anys per a l’expedició de certificats 
d’inscripció a les activitats. 
 

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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

• Caràcter identificatiu: nom, dni/nie/ passaport, data de 
naixement, sexe, telèfon, correu electrònic, domicile. 
• Categoria especial: acompliment de requisits per accedir a 
descomptes en els preus públics de casals de barri. 
• Imatges fotogràfiques, vídeos i enregistraments sonors. 
 
Qualssevol altres dades necessàries per al compliment de la 
finalitat d’aquest activitat de tracament.  
 

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

Persones físiques. 
 
Procediment de recollida de les dades:  

 inscripció a les activitats mitjançant un programa 
d’inscripcions electrònic, de forma online o 
presencial. 

 us dels serveis de forma presencial. 

 correu electrònic mitjançant la web 
www.casalsdebarri.cat 

 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveu cap cessió ni comunicació de dades personals. 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
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del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 5. Gestió del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC). 

Nom de l’activitat de tractament Gestió del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes 
(RMEC). 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

La gestió de les inscripcions, renovacions, modificacions de 
dades i baixes en el RMEC de les distintes entitats que s’hi 
inscriguin part de la informació de les quals és pública. 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 
Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel 
Ple el dia 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, de 31 
de desembre). 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Indefinit o fins que es doni de baixa a l’entitat en el RMEC. 
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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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

Dades identificatives: nom i llinatges, firmes, DNI/NIF, 
correu electrònic, adreça, telèfon.  
Qualssevol altres dades necessàries per a la correcta gestió 
del RMEC. 
 

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

Sol·licitants i representats de les entitats. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

En general, no se cedeixen ni comuniquen dades personals.  
 
Tanmateix, per convocatòries de consells o reunions dels 
districtes, se comuniquen dades personals dels 
representants de les entitats per a què els convoquin en les 
dites reunions. 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 6. Llicències dels artistes al carrer. 

Nom de l’activitat de tractament Llicències dels artistes al carrer. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

La gestió de la concessió, renovació i denegació de les 
llicències anuals dels artistes al carrer. 
 
La gestió de la concessió i denegació de les llicències de 
temporada d’estiu. 
 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 
Ordenança municipal d'ocupació de la via pública, aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament de Palma el dia 26 de juliol de 2018 
(BOIB núm. 109, de 4 de setembre). 
 
Instrucció per l’activitat dels artistes al carrer, (BOIB núm. 
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157, 
de 10 de setembre de 2020). 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Si s’obté la llicència: indefinit, atès que la poden renovar 
anualment. 
Si no s’obté la llicència anual i les llicències de temporada 
d’estiu: 1 any. 
 

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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

Dades identificatives: nom i llinatges, firmes, DNI/NIF, 
correu electrònic, adreça, telèfon.  
Qualssevol altres dades necessàries per a la correcta gestió 
de les llicencies dels artistes al carrer. 
 

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

Sol·licitants i el seus representats. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Per tal de donar compliment a la normativa i detectar 
infraccions, se cedeixen a l’Àrea d’Infraccions o la Policia 
Local, a petició seva, el nom complet, DNI i nº de carnet 
dels presumptes infractors. 
 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 7. Pressuposts participatius. 

Nom de l’activitat de tractament Pressuposts participatius. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

Tramitació del procediment administratiu dels pressuposts 
participatius als efectes de validació dels usuaris a la plana 
web TUFASPALMA. 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Indefinit mentre estigui operativa la plana web 
TUFASPALMA o els usuaris no sol·licitin la seva baixa en la 
dita plana. 
 

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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
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Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

Dades identificatives: les que figuren al padró d’habitants, 
correu electrònic i telèfon mòbil.  

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

Usuàris: persones a títol individual i persones en 
representació d’entitats ciutadanes. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveu cap cessió ni comunicació de dades personals. 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 8. Publicacions a les webs: TufasPalma; Casals de Barri, i Ciutat Amiga de la Infància 

Nom de l’activitat de tractament Publicacions a les webs: TuFasPalma; Casals de Barri, i 
Ciutat Amiga de la Infància. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 

Facilitar la participació ciutadanes en les eines de 
participació municipal. 
 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 
Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel 
Ple el dia 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, de 31 
de desembre). 
 

Termini de conservació de les 
dades 

Indefinit mentre es trobin operatives les dites planes o els 
usuaris no sol·licitin la baixa en les dites planes. 
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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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

Dades identificatives: les que figuren al padró d’habitants, 
correu electrònic i telèfon mòbil.  

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

Usuàris: persones a títol individual i persones en 
representació d’entitats ciutadanes. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveu cap cessió ni comunicació de dades personals. 

Transferències internacionals 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 9. Autoritzacions d’activitats ciutadanes. 

Nom de l’activitat de tractament Autoritzacions d’activitats ciutadanes. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Tramitació dels expedients d’autoritzacions d’activitats 
ciutadanes del Departament de Participació Ciutadana 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
 
Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel 
Ple el dia 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, de 31 
de desembre). 

Termini de conservació de les 
dades 
 

La legalment prevista per als procediments administratius. 

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 
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 oposició, mitjançant escrit prèvia identificació dirigida a 
l’òrgan responsable: l’Àrea de Participació Ciutadana. 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

Dades identificatives: nom i llinatges, firmes, DNI/NIF, 
correu electrònic, adreça, telèfon.  
Qualssevol altres dades necessàries per a la correcta 
tramitació de les activitats ciutadanes. 

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

Sol·licitants i, en el seu cas, el seus representats. 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

Sols es publiquen aquelles dades respecte de les quals les 
entitats ciutadanes han autoritzat l’Ajuntament de Palma 
per a què es publiquin. 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/


FITXA 10.  Dinamització de la participació infantil 

Nom de l’activitat de tractament Dinamització de la participació infantil. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de: Participació Ciutadana i Govern 
Interior. 
Responsable de la Informació: Àrea de Participació 
Ciutadana. 
 

 
Delegat de Protecció de Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma  
Av. Gabriel  Alomar i Villalonga, 18, pl. Baixa, 07006 Palma.  
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

 Activitats de dinamització amb infància i adolescència 
per al foment de la participació infantil i de 
sensibilització entorn als drets de la infància. 

 

 Activitats de dinamització del Consell d'infants i 
adolescents de Palma. 

 

 Gestió de les autoritzacions dels pares, mares o tutors 
de l’us de la imatge, en fotografies i vídeos 
promocionals, i ús d’imatges per a la difusió en xarxes 
social. 
 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, on es 
defineix a l’article 6.1 que el tractament només serà lícit si 
es compleix almenys una de les següents condicions:  

a) l'interessat ha donat el seu consentiment per al 
tractament de les seves dades personals per a un o 
diversos fins específics.  
b) el tractament és necessari per a l'execució d'un 
contracte en el qual l’interessat és part o per a 
l'aplicació a petició d'aquest de mesures 
precontractuals.  
c) el tractament és necessari per al compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
d) el tractament és necessari per al compliment d'una 
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de 
poders públics conferits al responsable del tractament. 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local. 
 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears. 
 
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma. 
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Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel 
Ple el dia 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, de 31 
de desembre). 
 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Durant el temps indispensable per a la finalitat per a la que 
es recull. 

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: l’Àrea de Participació Ciutadana. 
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

• Caràcter identificatiu: nom, DNI/NIE/passaport, data de 
naixement, sexe, telèfon, correu electrònic, centre educatiu 
o entitat ciutadana. 
 
• Imatges fotogràfiques, vídeos i enregistraments sonors. 
 
Qualssevol altres dades necessàries per a la correcta 
dinamització de la participació infantil. 
 

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

Persones físiques. 
 
Procediment de recollida de les dades:  

 autoritzacions de participació al consell d'infants i 
adolescents de Palma. 

 inscripció a les activitats de dinamització i als 
talleres de sensibilització, de forma online o 
presencial. 

 correu electrònic mitjançant la web 
www.palmaciutatamiga.cat 
 

Cessió o comunicació de dades 
(categories de destinataris) 
 

 
No es preveu cap cessió ni comunicació de dades personals. 

Transferències internacionals 
 

No es preveuen. 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

En general, les mesures implantades hauran de 
correspondre amb les previstes a les mesures de seguretat 
del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula 
l’ENS (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/ 

http://www.palmaciutatamiga.cat/
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