
 

Denominació de l’activitat de tractament 
 
INSPECCIONS TÈCNIQUES D’EDIFICIS D’HABITATGES  
 
Responsable del tractament 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Carrer Diputació, 92 – 94, 08015, Barcelona 

 

Delegat de protecció de dades 

Sr. Xavier Roig i Zabaleta 

Carrer Diputació, 92 – 94, 08015, Barcelona 

Tel. 93 228 71 00 

dpo.ahc@gencat.cat 

 
Base jurídica de l’activitat del tractament 

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). 

 
Finalitat del tractament  
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.  
Els usos són d'informació, anàlisi de dades i estadística sobre els edificis d'habitatges; de detecció, 
gestió i prevenció de les anomalies en l'estat de l'edifici d'habitatges, i de gestió dels expedients 
relatius als certificats d'aptitud.  
 
Categories d’interessats 
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 realitzen els informes tècnics i els requeriments corresponents en l'àmbit de 
Catalunya.  
 
Categories de dades  
a) Dades identificatives: nom i cognoms, adreça de les persones interessades i telèfons de contacte.  
b) Dades relatives a la titulació professional de la persona que emet l'informe tècnic, número de 
col·legiació i signatura del tècnic o tècnica.  
c) Dades relatives a la referència cadastral de l'immoble objecte d'inspecció.  
 
Categories de destinataris 
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 públiques per tal de facilitar el dret a no aportar documents 
elaborats per una altra Administració. 
 
Transferències internacionals de dades  
No hi ha transferències. 

 
Termini previst per la supressió de les categories de dades (termini de conservació) 
Expedients de test de l’edifici: destrucció total en un termini de deu anys. TAD 573 
 
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 

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). 

mailto:dpo.ahc@gencat.cat


 
Drets 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament 
i sol·licitar-ne la limitació, presencialment, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (heu d’indicar 
clarament quin dret exerciu). Al web de l’Agència teniu disponible el següent formulari d’exercici dels 
drets, que també podeu adjuntar a la petició genèrica. 
 
Reclamació 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una 
reclamació prèvia davant el delegat de protecció de dades (dpo.ahc@gencat.cat). Aquesta 
reclamació s’ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció. 
 
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lVFNT8MwDP0tHHaMnLZpmx4rNnWbtoKYGG0uKE3SNoil3Yhg_HsM4oQYY75Ztp_fBwioQDj5ajvp7eDkM_a1SB75bVbMOQtX9G7JaB4vpsWCs4hSBg_nFgSO6YnKKWxBgFDOj76HWvZKyQl9M82Eys44ZbEbD4M3StmBaEO01Obl82RUVkMdxNpoFhoS8KQlLG0SkmVxS5RseKhNGlIVIUVxjkWNKtKTKooANhf-_AHIt1MEXPFoMytpRG_YxYDLLwl_-IxJhYf19bpDWOl7Yl07QPXtIlS_uIgX9mm_FzkGMDhvjh73_5nAuLvf8Shpy5Igy_djXOdXH57UtyM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/c82f4f68-28ad-49ad-b048-ca6f7007e69c/RE-113+Sollicitud+ARCO.pdf?MOD=AJPERES

