
 

 
 

Nom de l’activitat de 
tractament 

SERVEI D’ ATENCIÓ INTEGRAL A LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERÉ  

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
Àrea de Justícia social, Feminisme i LGTBI 
C/ Ferreria, 10 (Edifici Flassaders) 07002 Palma de 
Mallorca. justiciasocial@palma.cat Tel. 971228757 

 
Delegat de Protecció de 
Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edifici Avingudes, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl.baixa-07006-Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Expedient digital i en paper que reuneixi la informació 
necessària per: 

• Prestar atenció social a dones afectades per la 
violència masclista i atenció psicosocial seus 
fills i filles i als homes que volen assolir 
relacions de parella no violentes.   

• Elaborar la memòria anual del servei  
• Alimentar el quadre de comandament de la carta 

de serveis 
 
Base jurídica, licitud o 
legitimació 
 

Art. 6.1.a) i c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tractament compleix 
els requisits de:  
• L'interessat ha donat el consentiment per al 

tractament de les seves dades personals. 
• És necessari per al compliment d’una obligació 

legal: 
 
Art. 25.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
Llei orgànica3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat 
efectiva de dones i homes 

Termini de conservació de les 
dades 

Vuit anys, amb excepcions dels casos que estiguin 
oberts; per requeriment judicial, o per altre 
circumstància excepcional degudament justificada 

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 que és la Regidoria de 
Justícia social, Feminisme i LGTBI. C/ Ferreria, 10 
(Edifici Flassaders) 07002 Palma. 
Així mateix, la persona interessada que ha donat el seu 
el consentiment, pot retirar-lo en qualsevol moment 
davant el mateix òrgan. 
 



 

Tipologia  o categoria de les 
dades de caràcter personal 
 

Dades de caràcter identificatiu: 
Nom i llinatges 
DNI/NIF/NIE/Passaport  
Direcció postal 
Adreça electrònica 
Telèfons   
 

Categories especials: 
Religió o creences 
Origen racial/ètnic 
Ideologia  
Salut 
Discapacitat 
Adicions 
Marques  físiques 
Afiliació sindical 
Infraccions penals 
Violència de gènere 
 

Altres dades:  
Característiques personals 
Circumstàncies socials 
Acadèmiques i professionals 
Detalls de l’ocupació 
Informació de l’activitat 
Dades econòmiques-financeres i d’assegurances 
Dades de localització 
Possessió d'armes  
Antecedents penals 

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

Persones usuàries del Servei d'Atenció Integral a la 
Violència de gènere. 
L' origen de les dades s’obtenen directament de 
l’afectat o del seu representant 

Cessió o comunicació de 
dades  
(categories de destinataris) 
 

No es preveu la cessió de dades. Puntualment se pot 
compartir part de la informació d'algun expedient com 
a part de la estratègia d'intervenció amb el cas. 

Transferències internacionals  No es preveu la cessió de dades  
Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 

La base de dades està en sistema ORACLE, ubicada a 
la xarxa municipal de l'IMI. Per accedir s'ha de 
menester un usuari i una clau d'accés. S'apliquen les 
Mesures de Seguretat del 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/ 



 

 
 

Nom de l’activitat de 
tractament 

SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE JUSTÍCIA 
SOCIAL, FEMINISME I LGTIB. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
 
Àrea de Justícia social, Feminisme i LGTBI 
C/ Ferreria, 10 (Edifici Flassaders) 07002 Palma de 
Mallorca. justiciasocial@palma.cat Tel. 971228757 

 
Delegat de Protecció de 
Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat 
antoni.pol@palma.cat  Edifici Avingudes, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl.baixa-07006-Palma.  

Finalitats del tractament 
 
 
 

Expedient digital i en paper que reuneixi la informació 
necessària per: 

Gestió de les sol·licituds per les convocatòries de 
subvencions I premis del l’Àrea de Justícia Social I 
la seva posterior justificació. 

 
Base jurídica, licitud o 
legitimació 
 

Art. 6.1.a) i c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tractament compleix els 
requisits de:  
• L'interessat ha donat el consentiment per al 

tractament de les seves dades personals. 
• És necessari per al compliment d’una obligació 

legal: 
 
Llei 39/2015, de 1 d’octubre,del procediment comú de 
las administracions públiques;  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions 

Termini de conservació de les 
dades 

Les dades se conserven almenys durant 4 anys, de 
conformitat al art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, I en l’art. 15 de la Llei 
47/2003, sense perjudici del que disposa la normativa 
de arxius I documentació, amb les excepcions dels 
casos que estiguin oberts; per requeriment judicial, o 
per altre circumstància excepcional degudament 
justificada. 
 

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 que és la Regidoria de 
Justícia social, Feminisme i LGTBI. C/ Ferreria, 10 
(Edifici Flassaders) 07002 Palma. 



 

 
 
 
 
 
 

Així mateix, la persona interessada que ha donat el seu 
el consentiment, pot retirar-lo en qualsevol moment 
davant el mateix òrgan. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia  o categoria de les 
dades de caràcter personal 
 

Dades de caràcter identificatiu: 
 
 

Nom i llinatges 
DNI/NIF/NIE/Passaport  
Direcció postal 
Adreça electrònica 
Telèfons   
 

Dades de caràcter professional i econòmics dels 
professionals de la empresa o persona física. 

 

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

Persones físiques o jurídiques sol·licitants d’ajudes o 
premis que concedeix l’Àrea de Justícia Social. 
 
L'origen de les dades s’obtenen directament de l’afectat 
o del seu representant 

Cessió o comunicació de 
dades  
(categories de destinataris) 

No es preveu la cessió de dades.  

Transferències internacionals 
 

No es preveu la cessió de dades 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 

La base de dades està en sistema ORACLE, ubicada a 
la xarxa municipal de l'IMI. Per accedir s'ha de 
menester un usuari i una clau d'accés. S'apliquen les 
Mesures de Seguretat del 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/ 



 

 

Nom de l’activitat de 
tractament 

INFORME D’ARRELAMENT SOCIAL  

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
 
Regidoria de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i 
LGTBI. Servei de Gestió de la Diversitat Cultural. 
Carrer de la Ferreria 10 4t. 07002 Palma. 
Tel 971228756 

 
Delegat de Protecció de 
Dades 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat 
antoni.pol@palma.cat Edifici Avingudes, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl.baixa-07006-Palma. 
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

Base de dades per al registre de les sol·licituds 
d'informes d'arrelament social realitzades a 
l'Ajuntament de Palma, i els informes emesos. 

Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 
 

Art. 6.1.a) i c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tractament compleix els 
requisits de:  
• L'interessat ha donat el consentiment per al 

tractament de les seves dades personals. 
• És necessari per al compliment d’una obligació 

legal: 
 
Art. 68. de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, 
dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social. 
Art. 29.2.aa) de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim 
local de la CAIB. 

Termini de conservació de les 
dades 
 

Vuit anys, amb excepcions dels casos que estiguin 
oberts; per requeriment judicial, o per altre 
circumstància excepcional degudament justificada. 

 
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 que és la  Regidoria de 
l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. Servei 
de Gestió de la Diversitat Cultural. Carrer de la Ferreria 
10 4t. 07002 Palma 
 
Així mateix, en el supòsit de que la legitimació al 
tractament provingui del consentiment de la persona 
interessada, aquesta pot retirar el  consentiment  atorgat 
en qualsevol moment davant el mateix òrgan. 



 

 

Tipologia o categoria de les 
dades de caràcter personal 
 

1) Dades de Caràcter identificatiu:   
 
Nom i llinatges,  
NIE i/o Passaport 
Sexe 
País de nacionalitat 
Data de naixement 
Direcció postal 
Telèfons 
 

2) Compliment de requisits 
 
Temps de permanència a Espanya 
Mitjans de vida 
Règim  d’ocupació de habitatge 
Unitat de convivència 
 

3) Vincles amb familiars a Espanya 
4) Factors d’integració social 

Nivell d’estudis 
Formació complementària 
Coneixement i utilització de les llengües oficials 
Llengua materna 
Utilització de serveis públics 
Integració a la comunitat 
 

5) Altres factors d’arrelament 
6) Exempció de contracte 
7) Relació de documentació acreditativa 

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

Persones estrangeres empadronades a Palma 

Cessió o comunicació de 
dades 
(categories de destinataris) 

No es preveu la cessió de dades 

Transferències internacionals No es preveuen 
Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 

La base de dades està en sistema ORACLE, ubicada a 
la xarxa municipal de l'IMI. Per accedir s'ha de 
menester un usuari i una clau d'accés. S'apliquen les 
Mesures de Seguretat del 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/ 



 

 
 

Nom de l’activitat de 
tractament 

 
ESDEVENIMENTS, CURSOS I TALLERS DE 
L’ÀREA DE JUSTÍCIA SOCIAL, FEMINISME I 
LGTIB. 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
 
Àrea de Justícia social, Feminisme i LGTBI 
C/ Ferreria, 10 (Edifici Flassaders) 07002 Palma de 
Mallorca. justiciasocial@palma.cat  971228757 

 
Delegat de Protecció de 
Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat  Edifici Avingudes, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl.baixa-07006-Palma. 

Finalitats del tractament 
 
 
 

Expedient digital i en paper que reuneixi la informació 
necessària per a la: 

 
Gestió  d’esdeveniments, visites institucionals, 
cursos i tallers gestionats o organitzats per l’Àrea 
de Justícia Social. 

 
Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 

Art. 6.1.a) i c) del RGPD. 
La base jurídica que legitima el tractament compleix els 
requisits de:  
• L'interessat ha donat el consentiment per al 

tractament de les seves dades personals. 
• És necessari per al compliment d’una obligació 

legal: 
 
Art. 25.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
Llei orgànica 3/2007 , de 22 de març, per a la Igualtat 
efectiva de dones i homes. 

Termini de conservació de les 
dades 

Les dades se conserven almenys durant 4 anys, de 
conformitat al art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, I en l’art. 15 de la Llei 
47/2003, sense perjudici del que disposa la normativa 
de 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 que és la Regidoria de 
Justícia social, Feminisme i LGTBI. C/ Ferreria, 10 
(Edifici Flassaders) 07002 Palma. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Així mateix, la persona interessada que ha donat el seu 
el consentiment, pot retirar-lo en qualsevol moment 
davant el mateix òrgan. 
 
 

Tipologia o categoria de les 
dades de caràcter personal 
 

Dades de caràcter identificatiu: 
 
Nom i llinatges 
DNI/NIF/NIE/Passaport  
Direcció postal 
Adreça electrònica 
Telèfons   
 

Dades de caràcter professional i econòmics dels 
professionals de la empresa o persona física. 

 

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

Persones físiques o jurídiques usuàries dels serveis de 
l’Àrea de Justícia Social o voluntaris de diferents 
organitzacions que participen a esdeveniments, cursos o 
tallers que organitza, col·labora, o gestiona l’Àrea de 
Justícia Social, així com personal de l’Àrea. 
 
L' origen de les dades s’obtenen directament de l’afectat 
o del seu representant 

Cessió o comunicació de 
dades 
(categories de destinataris) 

No es preveu la cessió de dades.  

Transferències internacionals 
 

No es preveu la cessió de dades 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 

La base de dades està en sistema ORACLE, ubicada a 
la xarxa municipal de l'IMI. Per accedir s'ha de 
menester un usuari i una clau d'accés. S'apliquen les 
Mesures de Seguretat del 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/ 



 

 

 
Nom de l’activitat de 
tractament 

 
INTERVENCIÓ INDIVIDUAL / SOLICITUT 
D’ATENCIÓ A PERSONES 
 

Responsable del tractament 
 

AJUNTAMENT DE PALMA – CIF P-0704000 I – 
Plaça de Cort, 1 – 07001-Palma - Tel.971225900-
630308226 
 
Regidoria de l’Area de:  Justícia Social, Feminisme i LGTBI 
Carrer de la Ferreria, 10. immigracio@palma.cat 
Tel. 971228756. Responsable de la Informació: 
Saleha Aarabe Zahri 

 
Delegat de Protecció de 
Dades 
 

Antoni Pol Coll – Extensió 8565 
delegat.protecciodedades@palma.cat – 
antoni.pol@palma.cat Edifici Avingudes, Av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 18, pl.baixa-07006-Palma. 
 

Finalitats del tractament 
 
 
 

Disposar d´ informació bàsica de la persona usuària del 
Servei  per conèixer el seu perfil i poder fer un  bon 
dignòstic  per  un correte desenvolupament del procès 

 
Base jurídica , licitud o 
legitimació 
 
 

Art. 6.1.a) del RGPD. 
• L'interessat ha donat el consentiment per al 

tractament de les seves dades personals. 
Art. 25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 

Termini de conservació de les 
dades 

5 anys 

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 que és la Regidoria de 
Justícia social, Feminisme i LGTBI. C/ Ferreria, 10 
(Edifici Flassaders) 07002 Palma. 
Equip de gestió de la diversitat cultural  
immigracio@palma.cat   
 

Tipologia  o categoria de  les 
dades de caràcter personal 
 

Es tracten les següents dades identificatius: 
 

- Nom i llinatge 
- DNI/NIE/Passaport 
- Domicili/Adreça electrònica/Telèfon de contacte 
- Data naixement/Origen/ sexe/Temps de 

residencia 
- Unitat familiar 
- Situació administrativa 
- Estudis/idiomes 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ciutadans de diferents orígens 

Cessió o comunicació de 
dades (categories de 
destinataris) 
 

No es preveu la cessió de dades 

Transferències internacionals 
 
 

No es preveuen 
 
 
 

Mesures de seguretat, 
tècniques i organitzatives 
 
 

La base de dades està en sistema ORACLE, ubicada a 
la xarxa municipal de l'IMI. Per accedir s'ha de 
menester un usuari i una clau d'accés. S'apliquen les 
Mesures de Seguretat del 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/ 
 


