Registre d'Activitats de Tractament. Desembre 2021
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Responsable del Tractament

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Activitat

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE
CATALUNYA

ADJUDICACIÓ I ALTRES FORMES DE TRANSMISSIÓ D'HABITATGE AMB
PROTECCIÓ OFICIAL

LLOGATERS I PROPIETARIS D'HABITATGE NO PROTEGIT

MEDIACIÓ EN MATERIA D'HABITATGE

CONSULTES, QUEIXES I SUGGERIMENTS EN MATÈRIA D'HABITATGE

AJUTS SOCIALS EN MATERIA D'HABITATGE

AJUTS A INSTAL·LACIONS, ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL·LARIES

VIDEOVIGILANCIA

CONTROL D'ACCÉSSOS

REGISTRE D'ACCESSOS A INTERNET

Delegat de Protecció de Dades

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Òrgan administratiu responsable

Categories de Dades Tractades

Finalitat de l'activitat de tractament

Direcció de Promoció de l'Habitatge

Dades de caràcter identificatiu, Dades especials, Característiques
personals, Econòmicofinanceres i d'assegurances.

Direcció de Promoció de l'Habitatge

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals,
circumstàncies socials, d'ocupació laboral, econòmicofinanceres i
d'assegurances, especials i procediments judicials relacionats amb la
sol·licitud.

La tramitació i la resolució dels expedients d'adjudicació i altres formes
de transmissió d'habitatge amb protecció oficial.

Direcció de Promoció de l'Habitatge

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals,
Circumstàncies socials, Detalls d'ocupació professional,
Econòmicofinancers i d'assegurances.

La finalitat és la gestió de l'habitatge no protegit, l'administració del qual Persones sol·licitants d'un habitatge no protegit en règim de lloguer,
ha estat encarregada temporalment a l'Agència de l'Habitatge de
membres de la unitat de convivència, propietaris d'habitatge i els seus
Catalunya pel seu propietari.
representants legals.

Àrea d’Assessorament Deute Hipotecari

Direcció Operativa Coordinació
Sistemes d’Informació i Atenció
Ciutadana

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció de Programes Socials de
l’Habitatge i Direcció de Promoció de
l'Habitatge

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció de Qualitat de l’Edificació i
Rehabilitació
de l’Habitatge

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Relacions Institucionals i Comunicació i
Promoció

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció Operativa Coordinació
Sistemes d’Informació i Atenció
Ciutadana

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció Operativa Coordinació
Sistemes d’Informació i Atenció
Ciutadana

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció Operativa Coordinació
Sistemes d’Informació i Atenció
Ciutadana

La finalitat és gestionar i controlar les inscripcions en el Registre de
sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Categories d'interessats

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals,
La finalitat és la mediació entre les persones que tenen dificultats per
Circumstàncies socials, Econòmicofinanceres i d'assegurances i dades de
respondre als préstecs hipotecaris i les entitats bancàries.
procediments judicials de l'àmbit civil.

Dades de caràcter identificatiu i Característiques personals.

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades,
Característiques personals, Circumstàncies socials, ocupació laboral,
Econòmicofinanceres i d'assegurances.

La finalitat és la tramitació de les consultes, queixes i suggeriments en
matèria d'habitatge, que es plantegen a l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya.

La finalitat és la gestió de les sol·licituds d'ajuts i prestacions en matèria
d'habitatge.

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades,
La finalitat és la gestió relativa a l'atorgament dels ajuts per a
Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmicofinanceres instal·lacions i per a l'adequació i rehabilitació d'habitatges i edificis
i d'assegurances.
d'habitatges.

Persones sol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència
que vulguin accedir a un habitatge amb protecció oficial a Catalunya.

Persones sol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència i
representants legals

Col·lectius vulnerables

Període de conservació

Categories cessionaris

Es preveu la comunicació de dades a administracions públiques, entitats de
dret públic i altres persones, que siguin promotores d'habitatges amb
protecció oficial, tant d'iniciativa privada com d'iniciativa pública, d'acord
amb l'article 101 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l'habitatge.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Conservació permanent.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Expedients d’adquisició d’habitatge de promoció pública: Destrucció
total en un termini de quinze anys, tret dels expedients de sol·licitants
no adjudicataris, que s’ha de destruir en un termini de quatre anys. TAD Web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial
516.
(www.registresolicitants.cat), pel que fa a les persones interessades en
Expedients de sol·licitud d’habitatge en Règim de lloguer: Destrucció
l’adquisició d’habitatge amb protecció oficial.
total des del moment que la sol·licitud deixa d’integrar la llista activa de
sol·licituds d’habitatge. TAD 500.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

6 anys des de la fi del contracte.

Categories encarregats de
tractament

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Es preveu la cessió de dades a l'Administració Tributària, d'acord amb l'article
Serveis informàtics
93.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Persones sol·licitants de la mediació, representants legals i membres de
la unitat familiar que treballen i són majors d'edat.

6 anys des de la fi de la mediació.

Les persones que formulen aquestes consultes, queixes i suggeriments, i Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
els seus o les seves representants.
col·lectius vulnerables.

Expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania: Conservació
permanent de les queixes instades per entitats públiques i privades
sense ànim de lucre i destrucció total de la resta de les queixes en el
termini de 2 anys. TAD 539.

No es comuniquen les dades, excepte el trasllat a altres administracions
públiques competents.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Expedients d’ajuts a l’adquisició d’habitatges: Destrucció total en un
termini de cinc anys. Conservació permanent de la base de dades de
gestió d'aquests expedients. TAD 451.

Es preveu la cessió de dades a l'Administració tributària, d'acord amb l'article
93.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Així mateix, les
persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa
previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
Serveis informàtics
informació pública i bon govern. A administracions públiques per tal de
facilitar el dret a no aportar documents elaborats per una altra
Administració.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Expedients de subvencions per a la rehabilitació general d'habitatges i
d'edificis: 10 anys. TAD 348. Expedients de subvencions per a la
reparació d'edificis afectats per patologies estructurals: conservació
permanent de la sèrie documental excepte la documentació de caràcter
individual i la de la gestió de la despesa ques es destruirà en un termini
de 5 anys, TAD 346. Expedients de subvencions per a la rehabilitació
d'edificis en situació de risc: 5 anys. TAD 347.

Es preveu la cessió de dades a l'Administració tributària, d'acord amb l'article
93.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Així mateix, les
persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa Serveis informàtics
previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Sol·licitants dels ajuts, membres de la unitat de convivència o
representants legals.

Propietaris d'habitatges o el seu representant legal i membres de la
unitat familiar.

Dades de caràcter identificatiu i d'ocupació laboral.

La finalitat és la comunicació d'informació relativa a l'actuació de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, com ara convocatòries d'actes
públics oficials, jornades, cursos o conferències i altres activitats que
organitzi o en les quals participi.

Dades de caràcter identificatiu i altres dades com lloc, data i hora de la
captació de la imatge.

El control, la vigilància i la seguretat dels edificis i instal·lacions de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya on hi ha instal·lat un sistema de
Les persones físiques identificades o identificables que accedeixin o
videovigilància, així com de les persones que hi treballen o el control de facin ús de qualsevol de les instal·lacions de l'Agència de l'Habitatge de
les persones que accedeixin a les seves instal·lacions o a la part de les
Catalunya on hi hagi instal·lades videocàmeres.
instal·lacions en què s'ubica el sistema de videovigilància.

Càrrecs públics, personal al servei de les administracions públiques,
personal al servei de l'Agència, directius i responsables d'empreses i
persones interessades, i els seus o les seves representants.

Dades de caràcter identificatiu.

La finalitat és la gestió de les visites que accedeixen a la seu principal i la Persones que accedeixen als edificis però no hi treballen i personal
resta de dependències de l'Agència de l'Habitatge.
extern que hi presta temporalment els seus serveis.

Dades de caràcter identificatiu, data i hora de l'accés i adreces de les
pàgines web accedides.

La finalitat és garantir l'ús adequat d'Internet d'acord amb els
requeriments de la política corporativa, la integritat dels dispositius
digitals i el control laboral.

No aplica

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Empleats, becaris i treballadors externs que prestin un servei a l'Agència
No aplica
de l'Habitatge de Catalunya.

L’altra part en la mediació, així com altres administracions públiques
competents en la mediació.

Conservació permanent.

No es comuniquen les dades.

20 dies.

Es preveu la comunicació de dades a:
-Forces i cossos de seguretat.
-Autoritat judicial.
-Ministeri Fiscal.

Un mes.

Un mes.

No es comuniquen les dades.

No es comuniquen les dades, tret de les autoritats i/o tribunals competents.

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Llistats països transferències
fora d’EEE

Mesures de Seguretat aplicables

Base legal

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
Els articles 6.1.e i 9.2.g de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures en interès públic essencial).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
Els articles 6.1.e i 9.2.g de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures en interès públic essencial).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
L’article 6.1.b de l’RGPD (tractament necessari per a l’execució d’un
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures contracte o mesures precontractuals).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
Els articles 6.1.e i 9.2.g de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures en interès públic essencial).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
Els articles 6.1.e i 9.2.g de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures en interès públic essencial).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

L’article 6.1.a. de l’RGPD (consentiment per al tractament de les dades
personals per a una o varies finalitats específiques) i l’article 6.1.e de
l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès públic o en
l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
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Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

RECURSOS HUMANS

GESTIÓ ECONÓMICA I CONTRACTACIÓ

SERVEIS JURÍDICS

RÈGIM SANCIONADOR EN MATÈRIA D'HABITATGE

CÈDULES D'HABITABILITAT

EXPEDIENTS DE QUALIFICACIÓ D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

REGISTRE D'AGENTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA

INSPECCIONS TÈCNIQUES D'EDIFICIS D'HABITATGES (ITES)

REGISTRE D'HABITATGES BUITS I D'HABITATGES OCUPATS SENSE TÍTOL
HABILITANT

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció Operativa de Recursos Humans,
Organització i Qualitat

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals,
Circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, d'ocupació laboral,
Econòmiquesfinancers i d'assegurances, dades de trasaccions, dades
relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives, dades
especials.

ÀREA DE CONTRACTACIÓ

Dades de caràcter identificatiu, informació comercial, ocupació laboral,
economicofinanceres i d'assegurances.

Serveis Jurídics

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals,
Circumstàncies socials, Econòmicofinanceres i d'assegurances, dades
relatives a la comissió d'infraccions pelans o administratives, dades
especials i dades relacionades amb els documents presentats o que
apareguin durant les actuacions prèvies o la tramitació dels expedients.

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Serveis Jurídics

Dades de caràcter identificatiu, Circumstàncies socials, acadèmiques i
professionals, relatives a la comissió d'infraccions penals o
administratives, dades especials i dades relacionades amb els
documents presentats o que apareguin durant les actuacions prèvies o
la tramitació dels expedients.

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció de Qualitat de l’Edificació i
Rehabilitació
de l’Habitatge

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció de Promoció de l’Habitatge

Dades de caràcter identificatiu, acadèmiques i professionals.

Dades de caràcter identificatiu, académiques, professions,
economicofinanceres i d'assegurances.

La finalitat és la gestió de recursos humans del personal que treballa a
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i de les persones que hi volen
treballar.
Els usos són els derivats de la gestió dels recursos humans com la gestió
de l’expedient de personal, l'elaboració i pagament de la nòmina i
complements retributius, indemnitzacions per raons de servei, la gestió
de currículums, la realització de processos de selecció i contractació del
Personal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els
personal, l'organització de les tasques, el control horari, l’antiguitat, les
Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
seus familiars, així com les persones interessades a
absències, els permisos i llicències, vacances, la investigació d’accidents
col·lectius vulnerables.
treballar-hi.
de treball i malalties professionals, la gestió d’assegurances, la formació
de la plantilla, situacions administratives o laborals, seguretat social,
control laboral, la gestió del fons d'acció social, el pagament de la
Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals, els expedients
disciplinaris, la gestió d'hores sindicals, la gestió de procediments
administratius i judicials, gestió dels serveis de comunicació, obtenció
d’estadístiques, gestió dels sistemes d’informació.

La finalitat és la gestió econòmica i financera de l'Agència; la gestió i
tramitació dels expedients de contractació, de concessió d’ajuts, de
despesa i d’ingressos.

La gestió i el seguiment de les actuacions d'àmbit jurídic que porta a
terme l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Persones físiques o els seus representants i representants de persones
jurídiques, relacionades amb els processos de contractació amb
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Personal de l’Agència.

Persones físiques i/o representants de persones jurídiques, advocats i
procuradors.

La gestió i el seguiment dels expedients derivats d'infraccions en matèria Persones implicades o subjectes a un procediment sancionador derivat
d'habitatge.
de la normativa d’habitatge o representant legal.

La finalitat és la gestió dels expedients de sol·licitud i atorgament de les
cèdules d'habitabilitat.

La finalitat és la gestió dels expedients per a la qualificació d'habitatge
amb protecció oficial.

Persones físiques titulars d'habitatges que sol·liciten cèdules
d'habitabilitat, les que en fan la sol·licitud, tècnics i tècniques que
emeten certificats, i intervinents en la construcció de l'habitatge.

El promotor sol·licitant de la qualificació, i altres tècnics intervinents en
la construcció de l'habitatge; comprador o llogater de l'habitatge.

Es preveu la comunicació de dades a:
-Administracions públiques amb competència en la matèria.
-Altres òrgans de l’Administració Pública.
-Persones interessades en el procediment.
-Jutges o tribunals.
-Administració Tributària.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Es preveu la comunicació de dades a:
Expedients sancionadors d'habitatges de protecció oficial: Destrucció
-Departament d'Economia i Hisenda.
total en cinc anys. TAD 576.
-Persones interessades en el procediment.
Expedients sancionadors d'habitatges de preu lliure: Destrucció total en -Jutges o tribunals.
cinc anys. TAD 575.
-Administració Tributària.
-Altres administracions públiques competents.

No aplica

Expedients de cèdules d’habitabilitat: destrucció total en un termini de
10 anys dels documents en suport paper i conservació permanent de la
base de dades de gestió d’aquests expedients. TAD 445.

No aplica

Expedients de qualificació d’habitatges de protecció oficial de promoció
El ministeri competent en matèria d’habitatge, així com altres
pública: Conservació permanent. TAD 395.
administracions públiques per tal de facilitar el dret a no aportar documents
Expedients de qualificació d’habitatges de protecció oficial de promoció
elaborats per una altra Administració.
privada: Conservació permanent. TAD 396.

Dades de caràcter identificatiu, acadèmiques i professionals,
d'informació comercial i economicofinanceres i d'assegurances.

La finalitat és la gestió dels assentaments al Registre d'Agents
Immobiliaris de Catalunya.

Persones físiques i representants de persones jurídiques que exerceixen
No aplica
com a agents immobiliaris a Catalunya.

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció de Qualitat de l’Edificació i
Rehabilitació
de l’Habitatge

Dades de caràcter identificatiu, relatives a la titulació professional de la
persona que emet l'informe tècnic i dades relatives a la referència
cadastral de l'immoble objecte d'inspecció.

La finalitat és disposar d'un sistema d'informació sobre les dades dels
informes de la inspecció tècnica presentats, els de les inspeccions
administratives realitzades i el certificat d'aptitud emès.

Les persones representants de les comunitats de propietaris dels edificis
d'habitatges o les persones propietàries d'edificis d'habitatges objecte
d'inspeccions tècniques, i les persones professionals i funcionàries que No aplica
realitzen els informes tècnics i els requeriments corresponents en
l'àmbit de Catalunya.

La finalitat és disposar d'un sistema d'informació sobre els habitatges
buits i ocupats sense títol habilitant inscrits en el Registre.

Persones físiques titulars, adjudicatàries, terceres adquirents o antics
titulars d'habitatges buits o d'habitatges ocupats sense títol habilitant,
els seus representants també persones físiques i les persones físiques
representants de persones jurídiques titulars, adjudicatàries, terceres
adquirents o antics titulars d'habitatges buits o d'habitatges ocupats
sense títol habilitant.

Dades de caràcter identificatiu.

Es preveu la comunicació de dades a:
-Administració tributària.
-Intervenció General de la Generalitat.
-Sindicatura de Comptes.
-Entitats bancàries.
-Direcció General de Contractació Pública
-Registre públic de contractes.
-Registre electrònic d’empreses licitadores
-Direcció General de Patrimoni.
-Persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de
publicitat activa previst a la llei de transparència.

Persones amb discapacitats físiques o intelectuals, menors (<16) i altres
col·lectius vulnerables.

Direcció Operativa Coordinació
Sistemes d’Informació i Atenció
Ciutadana

Direcció de Promoció de l'Habitatge

Es preveu la comunicació de dades a:
-Administració Tributària, d'acord amb l'article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributaria.
-Administració de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 13 del Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social.
-Bancs, caixes d'estalvi, caixes rurals, d'acord amb l'article 6.1.b) de l’RGPD.
-Empreses de formació, d'acord amb el disposa l'article 6.1.b) de l’RGPD.
-Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb l'article 16.1 del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'Estatut dels treballadors.
-Autoritat laboral, d'acord amb l'article 23.3 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals.
-El Registre General de Personal (Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre,
Serveis informàtics
pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública),
-El Consorci Administració Oberta de Catalunya,
-Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (Reial decret legislatiu
8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la
Seguretat Social),
-El Departament competent en matèria de Treball (Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals),
-El Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya (Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals)
-Les entitats gestores del pla de pensions, i en el seu cas els jutjats i
tribunals i altres participants en possibles processos judicials
-Les persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de
publicitat activa previst a la llei de transparència.

El temps necessari per complir amb la finalitat d’assessorament jurídic.
Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent
en matèria de gestió documental i arxiu, les dades es conservaran
durant el temps que s'estableixi a la taula d'accés, avaluació i tria de la
sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Control horari del personal: Destrucció total en el termini de quatre
anys des de l’acabament de l’any natural en què s’ha produït. TAD 012.
Expedients de sol·licitud de vacances, permisos i llicències: eliminació
total als quatre anys des del gaudiment de les vacances, dels permisos i
de les llicències. TAD 008.
Expedients disciplinaris per infraccions lleus en matèria de personal:
destrucció total als quatre anys des de la finalització de l’expedient. TAD
013.
Expedients disciplinaris per infraccions greus en matèria de personal:
Destrucció total als quatre anys de la finalització de l’expedient. TAD
087.
Expedients de reconeixement de situacions administratives: Destrucció
total als quatre anys de l’extinció de la vigència de la situació
administrativa. TAD 014.
Selecció dels empleats públics: Conservació permanent. TAD 016.
Domiciliació bancària de la nòmina: Destrucció total quan sigui
substituïda per la nova domiciliació bancària. TAD 281.
Expedients d’ajuts socials al personal al servei de l’Administració Pública:
Destrucció total als sis anys des de la remissió del compte general a la
Sindicatura de Comptes. TAD 109.
Fulls de salaris (Rebuts de nòmina): Destrucció total als cinc anys. TAD
286.
Expedients d’accidents laborals i de malalties professionals: Destrucció
total en un termini de cinc anys. TAD 455.
Prevenció de riscos laborals: Destrucció total als deu o més anys (Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals).
Formació: Destrucció total en el termini de sis anys. TAD 085.
Sistemes d’informació de l’Agència: gestió dels sistemes d’informació i
serveis de comunicació, control de les claus, administració de xarxa,
gestió d’usuaris: dades i documents vinculats al treball desenvolupat
durant el període de vigència de la relació laboral, es mantindran durant
els terminis de prescripció de les eventuals responsabilitats
disciplinaries, civils i penals.
Control d’accés: Destrucció total en el termini d’un mes.
Documentació comptable: 6 anys
Documentació fiscal i tributària: 4 anys
Documentació relacionada amb subvencions: 10 anys
Expedients de contractació d’obres: Conservació permanent del
contracte, el plec de clàusules, les prescripcions tècniques, la liquidació
definitiva, el pressupost addicional, si n’hi ha, del projecte d’obra si
aquest també és objecte del contracte, i destrucció total de la resta de
documentació. Quinze anys per a tota la documentació aportada pel
licitador que resulti adjudicatari; i també per a la documentació
aportada per la resta de licitadors, llevat de l’acreditativa de llur aptitud
per contractar i de la resta de requisits previs, que se'ls ha de retornar
un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi
transcorregut un any des de l’adjudicació i no hagi estat recollida. TAD
235.
Expedients de contractació de subministraments: Conservació
permanent del contracte; el plec de clàusules i les prescripcions
tècniques i destrucció total de la resta de documentació.
Termini: deu anys per a tota la documentació aportada pel licitador que
resulti adjudicatari; i també per a la documentació aportada per la resta
de licitadors, llevat de l’acreditativa de llur aptitud per contractar i de la
resta de requisits previs, que se'ls ha de retornar un cop adjudicat el
contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut un any des de
l’adjudicació i no hagi estat recollida. TAD 236.
Expedients de contractació de gestió de serveis públics: Conservació
permanent. TAD 238.
Expedients de contractes administratius especials: Conservació
permanent. TAD 239.
Expedients de contractació de serveis: Conservació permanent del
contracte i de l’estudi o projecte que en resulti, si n’hi ha; el plec de
clàusules i les prescripcions tècniques i destrucció total de la resta de
documentació. Deu anys per a tota la documentació aportada pel
licitador que resulti adjudicatari; i també per a la documentació
aportada per la resta de licitadors, llevat de l’acreditativa de llur aptitud
per contractar i de la resta de requisits previs, que se'ls ha de retornar
un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi

No aplica

No es comuniquen les dades, excepte a altres administracions públiques per
tal de facilitar el dret a no aportar documents elaborats per una altra
Administració.

No aplica.

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Serveis informàtics

Conservació permanent.

No es comuniquen les dades, sens perjudici de la publicitat del Registre
d’Agents Immobiliaris, al qual es pot accedir a través d’internet.

Expedients de test de l’edifici: destrucció total en un termini de deu
anys. TAD 573

Comunicació o cessió de dades personals contingudes als informes tècnics de
les inspeccions tècniques d'edificis i als certificats d'aptitud que es facin des
d'aquest fitxer als ens locals competents, així com a altres administracions
Serveis informàtics
públiques per tal de facilitar el dret a no aportar documents elaborats per
una altra Administració.

Conservació permanent.

Es preveu la comunicació de dades a altres administracions públiques per a
l’exercici de competències i funcions anàlogues.

Serveis informàtics

Serveis informàtics

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

Article 6.1.b de l’RGPD (tractament necessari per a l’execució d’un
contracte o mesures precontractuals).
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament).
L’article 9.2.b de l’RGPD (compliment d’obligacions en l’àmbit del dret
laboral), pel que fa al tractament de categories especials de dades.

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

Article 6.1.b de l’RGPD (tractament necessari per a l’execució d’un
contracte o mesures precontractuals) i l’article 6.1.e de l’RGPD
(compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
Els articles 6.1.e i 9.2.g de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures en interès públic essencial).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
Els articles 6.1.e i 9.2.g de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures en interès públic essencial).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Carrer
Diputació, 92, 08015 Barcelona

ENREGISTREMENT DE SESSIONS D'ÓRGANS COL·LEGIATS DE L'AGÈNCIA
DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Xavier Roig i Zabaleta. Adreça electrònica:
dpo.ahc@gencat.cat

Direcció Operativa Coordinació
Sistemes d’Informació i Atenció
Ciutadana

Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, detalls
d’ocupació professional.

La finalitat és l’enregistrament de la imatge i/o veu de les persones que
participen en les sessions d’òrgans col·legiats.

Dades de caràcter identificatiu i dades relacionades amb el document
presentat o enviat.

Persones i/o els seus representants que presenten escrits adreçats a
l'Agència o que en reben comunicacions. Persones i/o els seus
La finalitat és registrar les entrades i sortides de documents de l'Agència.
No aplica
representants que presenten escrits adreçats a altres entitats públiques
al registre de l'Agència.

Persones que assisteixen a les sessió d'un òrgan col·legiat.

No aplica

Conservació permanent.

Conservació permanent.

No es comuniquen les dades.

Es preveu la comunicació de dades a les Administracions destinatàries dels
escrits.

Serveis informàtics

Serveis informàtics

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (l’exercici de poders públics conferits al
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
responsable del tractament, d’acord amb les previsions de l’article 18
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

No hi ha transferències.

Les mesures de seguretat implementades, tant en tractaments
automatitzats com no automatitzats, garanteixen el control d’accés als
equips, sistemes i suports que contenen les dades, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
L’article 6.1.e de l’RGPD (compliment d’una missió realitzada en interès
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan i el control de la
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
transmissió de les dades i del seu transport. També existeixen mesures
tractament).
per assegurar la disponibilitat i integritat de les dades, i un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implementades. Al seu torn, s'aplicaran les mesures determinades pel
Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD).

