
Codi Nom del tractament Finalitat del tractament

Comunicacions i tractaments externs 

de dades

(a més de les exigides per la 

legislació vigent i a jutges i tribunals)

Persones afectades pel tractament Legitimació del tractament         

Transf. 

internac. (fora 

de EEE)

Tipologia de dades

Dades Cat. 

Especial

Art. 9 RPD

Conservació Direcció/Servei responsable

001 Agenda de contactes professionals

Gestió de les dades de contacte de professionals del grup 

municipal i externs amb qui es manté algun tipus de 

col·laboració

No Professionals que col·laboren amb BCASA

Art. 19 LOPDGDD

Art. 6.1.f) RPD

Satisfacció interessos legítims

no Identificatives i de contacte professional No

Fins que l'interessat sol·liciti la 

supressió i/o un cop acomplida la 

finalitat del tractament

Servei de Control de Gestió

002 Gestió de recursos informàtics del personal
Gestió dels diferents recursos informàtics del personal de 

l'empresa

Les dades seran comunicades a l'Institut 

Municipal d'Informàtica per la gestió dels 

serveis compartits

Personal de l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de Sistemes d'Informació

003 Servidor correu electrònic BCASA
Gestió d'usuaris del servidor de correu corporatiu de 

BCASA 
No Personal de l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives i del lloc de treball No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de Sistemes d'Informació

004 Gestió de contrasenyes accés wifi convidats
Gestió de les contrasenyes temporals assignades a 

visitants per l'accés wifi a la seu social de l'empresa
No

Persones que visiten la seu sociald de l'empresa i 

sol·liciten conectar-se a internet

Art. 6.1.a) RPD

Consentiment informat i explícit
no Identificatives No

Fins que l'interessat sol·liciti la 

supressió i/o un cop acomplida la 

finalitat del tractament

Servei de Sistemes d'Informació

005 Gestió de personal Gestió de les relacions laborals de l'empresa

A l'empresa gestora de les nòmines: 

Quantum Asesores

A l'Ajuntament de Barcelona 

A entitats davant les que s'hagi de justificar 

una subvenció

Personal de l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no
Identificatives, personals/socials, treball/comercial, 

econòmiques, salut
Si

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Direcció de Recursos

006 Gestió de les activitats de formació del personal Gestió de la formació del personal de l'empresa A centres de formació externs Personal de l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives i del lloc de treball No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Direcció de Recursos

007 Gestió del control de presència del personal Control del compliment horari i de l'absentisme

A SPEC, S.A. empresa proveïdora del 

sistema informàtic

Representants dels treballadors
Personal de l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives, del lloc de treball i biomètriques No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Direcció de Recursos

008
Gestió dels processos de selecció de personal i

estudiants en pràctiques

Gestió dels processos de provisió i selecció (temporal i 

definitiva) de personal laboral i en pràctiques

 Al servei de l'empresa que sol·licita la 

selecció

Persones que sol·liciten participar en un procés 

de selecció per incorporar-se a l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives, personals/socials, treball/comercial No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Direcció de Recursos

009 Càmeres videovigilància edifici Seguretat de les persones, bens i instal·lacions Forces i cossos de seguretat
Persones que accedeixin o intentin accedir a 

l'edifici

Art. 6.1.f) RPD

Satisfacció interessos legítims
no Imatges No Un mes Servei  de Manteniment

010 Control accés instal·lacions Seguretat de les persones, bens i instal·lacions Forces i cossos de seguretat Personal de l'empresa
Art. 6.1.f) RPD

Satisfacció interessos legítims
no Identificatives i d'accés a les instal·lacions No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei  de Manteniment

011 Gestió subrogació personal ctes.
Gestió de la subrogació del personal extern dels serveis 

contractats per l'empresa, quan aquesta resulti obligatòria
No

Personal d'empreses que presten serveis 

contractades per BCASA

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no
Identificatives, personals/socials, treball/comercial, 

econòmiques, salut
Si

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei responsable del contracte

012 Gestió proveïdors Gestió de la relació comercial amb els proveïdors No Proveïdors de BCASA

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives, professionals, econòmiques, No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei d'Administració i Finances

013 Gestió clients Gestió de la relació comercial amb els clients No Clients de BCASA

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives, professionals, econòmiques, No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei d'Administració i Finances

014 Peticions d’actuacions clavegueram
Gestió de les sol·licituds i permisos que es reben en 

relació a la xarxa de clavegueram

Als serveis i departaments de BCASA i el 

grup municipal que puguin ser necessaris per 

la resolució de la sol·licitud

Persones que adrecen una sol·licitud 

Art. 6.1.e) RPD

Missió realitzada en interès públic

Exercici de competències municipals 

LBRL - LMRLC

no Identificatives, de contacte, professionals No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de claveguerons

015 Construcció claveguerons Gestió de les sol·licituds i construcció de claveguerons

Als serveis i departaments de BCASA i el 

grup municipal que puguin ser necessaris per 

la resolució de la sol·licitud

A l'empresa que executa els treballs. 

Fomento de Construcciones 

y Contratas, S.A.

Persones que sol·liciten la construcció d'un 

clavegueró, o que són requerides a fer-ho per 

l'Ajuntament, o a qui se'ls executen els treballs de 

forma subsidiària 

Art. 6.1.e) RPD

Missió realitzada en interès públic

Exercici de competències municipals 

LBRL - LMRLC

no Identificatives, de contacte, professionals, econòmiques No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de claveguerons

016 Gestió reclamacions patrimonials

Gestió de les reclamacions per responsabilitat patrimonial 

vinculades als serveis i/o infraestructures relacionades 

amb les competències municipals en el cicle de l'aigua

Als serveis i departaments de BCASA i el 

grup municipal que puguin ser necessaris per 

la resolució de la sol·licitud

A la correduria d'assegurances: Marsh

A la companyia asseguradora: Segurcaixa

Persones que presenten una reclamació 

patrimonial per danys en relació a les 

competències municipals en el cicle de l'aigua

Art. 6.1.e) RPD

Missió realitzada en interès públic

Exercici de competències municipals 

LBRL - LMRLC

no
Identificatives, de contacte, professionals, econòmiques, 

de salut
Si

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de Control de Gestió

Registre d'Activitats de Tractament

Responsable: Barcelona cicle de l'aigua, S.A. (societat unipersonal de l'Ajuntament de Barcelona)

Delegat de protecció de dades: Direcció Jurídica

Cessió de dades: BCASA no cedeix dades a tercers, a excepció que la cessió resulti preceptiva en compliment d'obligacions legals, i/o a requeriment de Jutges i Tribunals

Contacte: lopdgdd.bcasa@bcn.cat   T-932 89 68 00



017
Gestió d’incidències, queixes, actuacions dels

serveis

Gestió de les comunicacions, peticions, queixes, 

incidències i sol·licituds vinculades als serveis i/o 

infraestructures relacionades amb les competències 

municipals en el cicle de l'aigua

Als serveis i departaments de BCASA i el 

grup municipal que puguin ser necessaris per 

la resolució 

Persones que presenten una queixa, reclamació, 

sol·licitud,…

Art. 6.1.e) RPD

Missió realitzada en interès públic

Exercici de competències municipals 

LBRL - LMRLC

no Identificatives, de contacte No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de Control de Gestió

018 Registre d'entrada i sortida de documents Gestió dels registres d'entrada i de sortida de documents

Les dades seran comunicades al servei i/o 

departament de BCASA o del grup municipal 

que sigui competent per la continuació del 

tràmit

Persones que han lliurat una instància a BCASA
Art. 6.1.f) RPD

Satisfacció interessos legítims
no identificatives, personals/socials No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de Control de Gestió

019 Gestió Seguretat i Salut BCASA
Gestió dels recursos preventius en seguretat i salut laboral 

de BCASA, investigació d'accidents i formació al personal

Servei de prevenció aliè: Valora Prevención, 

S.L.

Servei d'assessoria: SGS Tecnos, S.A.

Representants dels treballadors/es

Personal de l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives,treball, salut Si

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de Control de Gestió

020 Gestió coordinació activitats empresarials
Gestió de les obligacions legals en matèria de coordinació 

d'activitats empresarials

Servei d'assessoria: SGS Tecnos, S.A.

Representants dels treballadors/es

Personal de l'empresa

Personal d'altres empreses que prestin serveis 

per BCASA

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives,treball No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei de Control de Gestió

021 Gestió sol·licituds d'informació Gestió de les sol·licituds d'informació 

Les dades seran comunicades al servei i/o 

departament de BCASA o del grup municipal 

que sigui competent per la continuació del 

tràmit

Persones que sol·licitin informació a BCASA

Art. 6.1.e) RPD

Missió realitzada en interès públic

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives, treball No

Fins que l'interessat sol·liciti la 

supressió i/o un cop acomplida la 

finalitat del tractament

Comunicació

022 Gestió material gràfic
Gestió de fotografies, videos i altres material gràfic de 

l'empresa
Publicacions de l'empresa

Personal de l'empresa

Persones que visitin instal·lacions gestionades 

per BCASA

Art. 6.1.a) RPD

Consentiment informat i explícit
no Identificatives No

Fins que l'interessat sol·liciti la 

supressió i/o un cop acomplida la 

finalitat del tractament

Comunicació

023 Gestió visites a les instal·lacions
Organització de visites a instal·lacions municipals 

gestionades per BCASA

Les dades seran comunicades al servei i/o 

departament de BCASA o del grup municipal 

que sigui competent per la continuació del 

tràmit

Persones que visitin instal·lacions del Cicle de 

l'Aigua

Art. 6.1.a) RPD

Consentiment informat i explícit
no Identificatives No

Fins que l'interessat sol·liciti la 

supressió i/o un cop acomplida la 

finalitat del tractament

Comunicació

024 Càmeres dipòsits pluvials Comprovació de l'estat de les instal·lacions Centre de Control de BCASA Persones que accedeixin a les instal·lacions

Art. 6.1.e) RPD

Missió realitzada en interès públic

Exercici de competències municipals 

LBRL - LMRLC

no Identificatives No Sense conservació Servei d'explotació

025 Càmera dipòsit Joan Miró Seguretat de les persones, bens i instal·lacions Forces i cossos de seguretat
Persones que accedeixin o intentin accedir a les 

instal·lacions

Art. 6.1.f) RPD

Satisfacció interessos legítims
no Identificatives, videovigilància No Un mes Servei d'explotació

026 Serveis extraordinaris fonts
Gestió de les sol·licituds de serveis extraordinaris de les 

fonts
Ajuntament de Barcelona

Persones que sol·liciten serveis extraordinaris de 

fonts ornamentals

Art. 6.1.a) RPD

Consentiment informat i explícit
no Identificatives, professionals No

Fins que l'interessat sol·liciti la 

supressió i/o un cop acomplida la 

finalitat del tractament

Departament del Cicle de l'Aigua

027 Gestió del Consell d'Administració
Gestió de les sessions i documentació relativa al

Consell d'Administració

Ajuntament de Barcelona, Notaria i

Registre Mercantil

Membres del Consell

d'Administració

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives, personals No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Secretaria del Consell

d'Administració

028 Gestió del fons d'acció social
Gestió de les sol·licituds d'ajuts del fons d'acció social de 

l'empresa
Representants dels treballadors/es Personal de l'empresa

Art. 6.1.a) RPD

Consentiment informat i explícit
no

Identificatives, econòmiques, familiars, socials

menors d'edat, salut
Si

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Direcció de Recursos

Comitè del FAS

029 Gestió del canal ètic (Compliance)
Gestió de les denuncies que es rebin al canal ètic en el 

marc del programa de compliance de l'empresa

Servei d'assessoria i gestió: FAD Legal 

Boutique, S.L.P

Plataforma: 115INNOVA24H S.L. 

Personal de l'empresa
Art. 6.1.a) RPD

Consentiment informat i explícit
no Identificatives i professionals No

Fins que l'interessat sol·liciti la 

supressió i/o un cop acomplida la 

finalitat del tractament

Comitè de Compliance de BCASA

030
Gestió dels expedients en matèria de

protecció de dades

Gestió dels expedients relacionats amb la protecció de 

dades 

A l'oficina del delegat de protecció de dades 

de l'Ajuntament de Barcelona

Qualsevol persona que

es relacioni amb BCASA

Art. 19 LOPDGDD

Art. 6.1.f) RPD

Satisfacció interessos legítims

no Identificatives, personals No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Direcció jurídica 

031 Control de l'ús de vehicles corporatius Controlar la utilització dels vehicles de l'empresa No Personal de l'empresa

Art. 6.1.b) RPD

Execució d'un contracte o mesures 

precontractuals

no Identificatives i geolocalització No

El termini durant el qual puguin 

derivar-se obligacions i/o 

responsabilitats  legals per 

BCASA

Servei  de Manteniment

RPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

LOPDGDD: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

LBRL: Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local

LMRLC: Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya


