
Registre d'Activitats de Tractament

Responsable del Tractament Activitat Delegat de Protecció de Dades Unitat administrativa responsable Categories de Dades Tractades Finalitat de l'activitat de tractament Categories d'interessats Col·lectius vulnerables Període de conservació Categories cessionaris Categories encarregats del tractament Llistats països transferències fora EEE Mesures de Seguretat aplicables Base legal

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió de recursos humans dprotecciodades@cssbcn.cat Administració general, recursos humans i gestió econòmica

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Detalls d’ocupació professional, Dades 

acadèmiques i professionals, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Transaccions de béns i serveis, Altres tipus de dades

Disposar de les dades que permetin donar compliment a la gestió laboral dels treballadors i 

treballadores d'acord amb la normativa laboral vigent i el conveni laboral del Consorci

Persones empleades, personal adscrit, els seus familiars, persones 

participants en processos de selecció, personal extern i altres 

persones que es relacionen amb el Consorci

Persones amb discapacitats 

físiques o intel·lectuals
10 o més anys

Administració tributària, entitats asseguradores, bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, organismes de la Seguretat Social, 

organismes de la Unió Europea, administracions públiques amb competència en la matèria, entitats sanitàries, Jutjats i 

tribunals i altres participants en possibles processos judicials, persones que accedeixen a la informació per aplicació del 

principi de publicitat activa previst a la llei de transparència, òrgans de control de l'Administració

Serveis informàtics, Activitats formatives, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)

Contracte o mesures precontractuals. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 

Treballadors. Conveni Col·lectiu Laboral del Consorci.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del gabinet de gerència dprotecciodades@cssbcn.cat Gerència Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals
Control i gestió ordinària del Gabinet de gerència, coordinació de les reunions, redacció d'actes, 

gestió de processos

Persones empleades, personal adscrit, representants legals, 

càrrecs públics, proveïdors, persones sol·licitants i beneficiàries, 

personal extern i altres persones que es relacionen amb el Consorci

No aplica 10 o més anys Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos judicials
Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió de l'assessoria jurídica dprotecciodades@cssbcn.cat Assessoria jurídica i Servei de documentació
Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, 

Transaccions de béns i serveis

Tramitar els contractes fins al seu total compliment i la devolució de la garantida definitiva quan 

escau, realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació, adjudicar els contractes, 

procedir a la seva formalització, fer el seguiment dels contractes i de les seves incidències

Persones empleades, personal adscrit, representants legals, 

carrecs públics, proveïdors, persones sol·licitants i beneficiàries, 

persones de contacte, propietaris o arrendataris

No aplica 10 o més anys

Administració tributària, entitats asseguradores, bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, organismes de la Unió Europea, 

administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials, persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat activa previst a la llei de 

transparència, òrgans de control de l'Administració

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)

Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Llei 22/1998, de 30 

de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del servei d'administració general dprotecciodades@cssbcn.cat Administració general i gestió econòmica

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, Dades 

econòmiques, financeres i d’assegurances, Transaccions de béns i 

serveis

Gestió de facturació i econòmica de l'activitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Persones empleades, personal adscrit, representants legals, 

càrrecs públics, proveïdors, persones sol·licitants i beneficiàries, 

persones de contacte, contribuents i subjectes obligats, 

propietaris o arrendataris, personal extern i altres persones que es 

relacionen amb el Consorci

No aplica 10 o més anys

Administració tributària, bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, organismes de la Seguretat Social, administracions públiques 

amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos judicials, persones que 

accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat activa previst a la llei de transparència, òrgans de control de 

l'Administració

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 

Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió dels sistemes d'informació dprotecciodades@cssbcn.cat Administració general, recursos humans i gestió econòmica
Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, Detalls 

d'ocupació professional

Gestió de les identitats (persones) que treballen o col·laboren amb el Consorci (personal intern i 

empreses col·laboradores) i gestió i control d'accés als recursos per part de les identitats, entenent 

com a recurs qualsevol eina, sistema d'informació o aplicació necessari per a què el professional 

desenvolupi les seves funcions

Personal empleat, personal adscrit i personal extern No aplica de 1 a 5 anys, 10 o més anys No aplica Serveis informàtics No aplica
S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del servei d'atenció a joves vulnerables i/o ex-tutelats dprotecciodades@cssbcn.cat Servei d'atenció a joves en situació de vulnerabilitat

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, 

Circumstàncies socials, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels programes d'atenció
Persones sol·licitants, persones beneficiàries, personal extern i 

altres persones que es relacionen amb el Consorci
No aplica 10 o més anys

Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres 

participants en possibles processos judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del servei d'atenció a la infància dprotecciodades@cssbcn.cat Servei d'atenció a la infància i l'adolescència
Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, 

Circumstàncies socials, Altres tipus de dades
Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció

Persones sol·licitants, persones beneficiàries, personal extern i 

altres persones que es relacionen amb el Consorci
Menors 10 o més anys

Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Gestió del servei d'atenció a les persones en situació de 

dependència
dprotecciodades@cssbcn.cat

Servei d'atenció a la gent gran, a la dependència i promoció de 

l'autonomia personal

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, 

Circumstàncies socials, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció
Persones sol·licitants, persones beneficiàries, personal extern i 

altres persones que es relacionen amb el Consorci

Persones amb discapacitats 

físiques o intel·lectuals
10 o més anys

Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del servei d'atenció a les dones dprotecciodades@cssbcn.cat
Servei d'atenció a les dones que han patit violència masclista i a 

les seves famílies

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, 

Circumstàncies socials, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció
Persones sol·licitants, persones beneficiàries, personal extern i 

altres persones que es relacionen amb el Consorci
No aplica 10 o més anys

Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del servei d'atenció a les persones amb discapacitat dprotecciodades@cssbcn.cat
Servei d'atenció a les persones amb discapacitat i 

drogodependència

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Circumstàncies socials, Dades econòmiques, 

financeres i d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció
Persones sol·licitants, persones beneficiàries, personal extern i 

altres persones que es relacionen amb el Consorci

Menors i persones amb 

discapacitats físiques o 

intel·lectuals

10 o més anys
Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del servei d'atenció a les persones drogodependents dprotecciodades@cssbcn.cat
Servei d'atenció a les persones amb discapacitat i 

drogodependència

Dades de caràcter identificatiu, Característiques personals, 

Circumstàncies socials, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció
Persones sol·licitants, persones beneficiàries, personal extern i 

altres persones que es relacionen amb el Consorci

Persones amb 

drogodependència
10 o més anys

Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del centre Llar Residència Valldaura dprotecciodades@cssbcn.cat
Servei d'atenció a les persones amb discapacitat i 

drogodependència

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció

Persones sol·licitants, persones beneficiàries, representants legals, 

persones de contacte, personal extern i altres persones que es 

relacionen amb el Consorci

Menors i persones amb 

discapacitats físiques o 

intel·lectuals

10 o més anys
Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del centre CAE Oràlia dprotecciodades@cssbcn.cat
Servei d'atenció a les persones amb discapacitat i 

drogodependència

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció

Persones sol·licitants, persones beneficiàries, representants legals, 

persones de contacte, personal extern i altres persones que es 

relacionen amb el Consorci

Menors i persones amb 

discapacitats físiques o 

intel·lectuals

10 o més anys
Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del centre CRAE Toni Julià i Bosch dprotecciodades@cssbcn.cat Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció

Persones sol·licitants, persones beneficiàries, representants legals, 

persones de contacte, personal extern i altres persones que es 

relacionen amb el Consorci

Menors i persones amb 

discapacitats físiques o 

intel·lectuals

10 o més anys
Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del centre Comunitat Infantil Sant Andreu dprotecciodades@cssbcn.cat Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció

Persones sol·licitants, persones beneficiàries, representants legals, 

persones de contacte, personal extern i altres persones que es 

relacionen amb el Consorci

Menors i persones amb 

discapacitats físiques o 

intel·lectuals

10 o més anys
Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del centre Acolliment Els Llimoners dprotecciodades@cssbcn.cat Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció

Persones sol·licitants, persones beneficiàries, representants legals, 

persones de contacte, personal extern i altres persones que es 

relacionen amb el Consorci

Menors i persones amb 

discapacitats físiques o 

intel·lectuals

10 o més anys
Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials
Serveis informàtics, Serveis de seguretat No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Consorci de Serveis Socials de Barcelona Gestió del centre Casa Acollida Violència Masclista dprotecciodades@cssbcn.cat
Servei d'atenció a les dones que han patit violència masclista i a 

les seves famílies

Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades, 

Característiques personals, Dades econòmiques, financeres i 

d’assegurances, Altres tipus de dades

Control i gestió dels serveis prestats a les persones usuàries dels plans d'atenció

Persones sol·licitants, persones beneficiàries, representants legals, 

persones de contacte, personal extern i altres persones que es 

relacionen amb el Consorci

Menors i persones amb 

discapacitats físiques o 

intel·lectuals

10 o més anys
Administracions públiques amb competència en la matèria, Jutjats i tribunals i altres participants en possibles processos 

judicials

Serveis informàtics, Digitalització de documents, 

Prestació ordinària de serveis
No aplica

S'aplicaran les mesures determinades pel Marc de 

Ciberseguretat per a la Protecció de Dades (MCPD)
Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.
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