
 

ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

1. Responsabilitats i dades objecte de tractament 

1. L’ens local beneficiari del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a 

complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, 

RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals. 

2. La prestació de determinats serveis i recursos regulats en aquest Pla de Serveis 

comporta el tractament de dades personals responsabilitat de l’ens local per part 

de la Diputació de Girona, que tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregada 

del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del RGPD, d’acord amb l’article 11.2 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La Diputació 

de Girona, com a encarregada del tractament, complirà en tot moment els 

principis i aplicarà les mesures previstes en el RGPD, en la Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets 

digitals, i en l’Esquema Nacional de Seguretat (regulat pel Reial Decret 3/2010, 

de 8 de gener). Aquestes obligacions s’entenen sens perjudici de l’adhesió a les 

mesures de coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin 

acceptades per l’ens local que fa l’encomanda. 

3. L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de 

Girona, encarregada del tractament, sigui considerada responsable del 

tractament, i que hagi d’assumir les responsabilitats establertes a la normativa 

de protecció de dades. 

4. Els serveis regulats en aquest Pla de Serveis, en els quals hi ha, per part de la 

Diputació de Girona, tractament de dades personals per compte de l’ens local 

són: 

Recurs: Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 
 

● Responsable del tractament de les dades: Ens locals beneficiaris del 

Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 

● Finalitat del tractament: Prestació dels serveis corresponents al 

programa d’auditories en llars vulnerables del Programa d’Estalvi 

Energètic i Pobresa Energètica. 

● Categories d’interessats: Persones físiques: 

○ Usuaris dels serveis socials dels ens responsables del tractament. 



 

○ Usuaris del parc públic d’habitatges gestionats pels ens locals 
responsables del tractament. 

○ Usuaris beneficiaris d’altres eixos del Programa d’Estalvi 
energètic i Pobresa Energètica. 

 

● Categories de dades personals:  

- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal, adreça 

electrònica, telèfon; professió, signatura manuscrita i signatura 

electrònica. 

- Característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de 
naixement, lloc de naixement, edat, nacionalitat i llengua materna. 
- Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o 
possessions. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial 

acadèmic i experiència. 

- Dades sobre ocupació: lloc de treball. 

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: econòmiques de la 

nòmina, bancàries, número de la targeta de crèdit, ingressos i rendes, 

inversions, crèdits, préstecs, avals, hipoteques, deduccions impositives / 

impostos, plans de pensió, assegurances i subsidis. 

- Dades de categories especials: salut. 
 

● Actuacions que comporta el tractament: Recollida, elaboració, 

organització o estructuració, utilització, conservació, consulta, 

acarament, supressió o destrucció, registre, adaptació o modificació, 

extracció, cancel·lació, comunicació o transmissió, interconnexió, 

limitació, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació. 

● Cessions de dades: No es preveuen cessions de dades. 

● Lloc on s’efectuarà el tractament: Locals i instal·lacions propis de l’ens 

local contra servidors propis o contractats per la Diputació de Girona. 

● Allotjament de les dades: Equips i sistemes propis o contractats per 

l’ens local, equips i sistemes contractats per la Diputació de Girona a 

empreses externes per al funcionament ordinari dels seus serveis 

(informació consultable al perfil del contractant i al portal de transparència 

de la Diputació de Girona). 

● Durada de l’encàrrec de tractament: Encàrrec vigent mentre duri la 

prestació del servei en els termes del Pla de Serveis. 

 

2. Obligacions de la Diputació de Girona 

1. La Diputació de Girona ha d’utilitzar les dades personals objecte de tractament 

només per a la finalitat o finalitats pròpies de l’encàrrec. 



 

2. Llevat dels casos en què sigui necessari per complir l’objecte de l’encàrrec, la 

Diputació de Girona no ha de comunicar dades personals a terceres persones, 

excepte amb l’autorització expressa de l’ens local o en els supòsits admissibles 

legalment, i en tot cas sempre en consonància amb les finalitats pròpies de la 

prestació del servei. 

3. La Diputació de Girona ha de declarar que disposa d’una descripció general de 

les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que ha adoptat i que aplicarà 

al tractament de les dades. 

4. Si la Diputació de Girona considera que alguna de les instruccions rebudes de 

l’ens local, relatives al tractament de les dades, contradiu el RGPD o qualsevol 

altra disposició en matèria de protecció de dades, ha d’informar d’aquesta 

circumstància immediatament a l’ens local. 

5. El personal de la Diputació de Girona que tingui accés als sistemes d’informació 

que tractin les dades responsabilitat de l’ens local, ha de mantenir el deure de 

confidencialitat respecte de les dades personals a les quals tingui accés en virtut 

de l’encàrrec, obligació que no està limitada temporalment i que perdurarà un 

cop finalitzada la relació contractual o funcionarial amb la Diputació de Girona. 

La Diputació de Girona ha de garantir que aquest personal hagi rebut la formació 

adequada i s’hagi compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la 

confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents. 

6. La Diputació de Girona ha de col·laborar amb l’ens local si aquest ha d’efectuar 

avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades i, si escau, formular 

consultes prèvies a l’autoritat de control. 

7. La Diputació de Girona ha de posar a disposició de l’ens local la informació 

necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per 

facilitar la realització de les auditories que efectuï l’ens local o un auditor designat 

per l’ens local. 

8. L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspon a 

l’ens local. Si les persones afectades s’adrecessin a la Diputació de Girona per 

exercir els seus drets, la Diputació ho haurà de comunicar a l’ens local per escrit 

en el termini màxim de dos dies hàbils, i li haurà de lliurar tota la informació que 

pugui ser rellevant per atendre la sol·licitud. 

9. La Diputació de Girona ha d’informar la persona delegada de protecció de dades 

de l’ens local, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 

24 hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals de les quals 

tingui coneixement, i li ha de proporcionar tota la informació rellevant per 

documentar i comunicar, si escau, la incidència. 



 

3. Obligacions de l’ens local 

1. Correspon a l’ens local, com a responsable del tractament: 

a) Informar les persones interessades del tractament de les seves dades. 

b) Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets. 

c) Realitzar, si escau, una avaluació de l’impacte en la protecció de dades de les 
operacions de tractament. 

d) Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, quan 
pertoqui. 

e) Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories. 

2. En relació amb les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de 
les dades, segons la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació 
de Girona, l’ens local ha d’ajustar-se al que estableix l’article 33 del RGPD, i 
valorar si correspon comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a 
les persones interessades les violacions de seguretat de les dades i, en cas 
afirmatiu, notificar-ho i portar a terme les actuacions i operacions que se’n 
derivin. 

4. Encàrrec de tractament a tercers 

1. En el cas que la Diputació de Girona hagués d’encarregar alguna operació de 
tractament ho comunicarà prèviament i per escrit a l’ens local, amb una antelació 
mínima de quinze dies naturals, i l’informarà de les operacions de tractament que 
ha d’encarregar i, de forma clara i inequívoca, de les dades de qui rebrà 
l’encàrrec, que es podrà dur a terme si l’ens local no hi manifesta oposició en el 
termini indicat. En el cas que l’ens local no autoritzés l’encàrrec ho haurà de 
motivar i, d’acord amb aquesta informació la Diputació de Girona valorarà si pot 
seguir oferint el servei sense efectuar l’encàrrec o bé per mitjà d’un altre 
encarregat. 

2. En el cas que la Diputació de Girona encarregui operacions de tractament, qui 
efectuï aquestes operacions assumirà també la condició d’encarregat del 
tractament, i estarà obligat a complir les obligacions que aquest document 
estableix, així com les instruccions que dicti l’ens local. Correspondrà a la 
Diputació de Girona regular la nova relació mitjançant un contracte o qualsevol 
altre acte jurídic vàlid, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els 
mateixos termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones 
afectades. Si el subencarregat incomplís les seves obligacions, la Diputació de 
Girona continuarà essent plenament responsable davant l’ens local pel que fa 
als perjudicis que se’n puguin derivar. 

5. Realització d’estadístiques 

D’acord amb els articles 5 b i 89 del RGPD, la Diputació de Girona podrà explotar les 

dades objecte dels tractaments descrits amb finalitats estadístiques. El tractament de 

les dades per a aquesta finalitat es portarà a terme de forma dissociada, de manera que 



 

ni directament ni indirectament sigui possible la identificació de les persones 

interessades a qui corresponen les dades. 

6. Finalització de l’encàrrec 

Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació de Girona deixarà de tractar les dades, i 

s’abstindrà de portar a terme cap acció que pogués comportar un nou accés. 

 

 


