
 

 

 

R E U N I T S 
 

D’una part, 
El/la Sr./Sra. Inserir nom , en qualitat de lloc de treball , en nom i representació de inserir ajuntament o 
consell comarcal , amb inserir CIF , i domicili a inserir domicili , de nom municipi (CP inserir CP) en endavant 
el responsable.  

 
D’altra part, 
El Sr. Andreu Camprubí Trepat, en nom i representació del Risell SCCL, amb CIF F25745795, domicili a 
carrer de la Indústria 3 7è, de Barcelona (CP 08037) i adreça a efectes de notificacions a carrer Rabassa 46 
– 48 de Barcelona (CP 08024), en endavant l’empresa contractista o l’encarregat del tractament. 

 

Es reconeixen mútuament i recíproca, capacitat per actuar en aquestes representacions i 
 
 

E X P O S E N 

 
A) Que la Diputació de Girona ha contractat a l’empresa contractista per dur a terme el desenvolupament 
de l’Eix 1 del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona. 

 

B) Que nom ajuntament o consell comarcal facilitarà dades de caràcter personal a l’empresa contractista 
per tal que aquestes puguin desenvolupar l’objecte del contracte. 

 
C) Que, per a la prestació d’aquests serveis, l’empresa contractista haurà d’accedir, obtenir o tractar dades 
de caràcter personal responsabilitat del responsable. 

 

D) Que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, el tractament de dades de caràcter personal per 
part de tercers per a oferir serveis al responsable, requereix la seva formalització documental amb 
indicació dels deures i obligacions en relació a aquest tractament. 

 
E) Que l’empresa contractista es troba al corrent del compliment de la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades, incloses les mesures exigides pel 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 (en endavant Reglament General de Protecció de 
Dades o RGPD) i la normativa complementària. Compleix els procediments i mesures de seguretat exigits 
per aquesta normativa i, en conseqüència, pot assumir amb plenes garanties la prestació d’aquests serveis. 

 
F) Que l’esmentada normativa exigeix que l’encàrrec de prestació d’un servei que comporti el tractament 
de dades de caràcter personal, s’ha de formalitzar amb la signatura d’un document en el que constin les 
obligacions de qui rep aquest encàrrec en relació al tractament d’aquestes dades. 

 
I per aquests motius, les parts subscriuen el present document d’acord amb les següents 

 
 

C L À U S U L E S 
 

PRIMERA.- Objecte 
 

Mitjançant la signatura d’aquest document s’habilita a l’empresa contractista a tractar per compte de 
responsable, les dades de caràcter personal necessàries per desenvolupar l’Eix 1 del Programa d’Estalvi 



 

 
 
 

Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona. El contractista tractarà les dades en qualitat 
d’encarregat del tractament per al compliment de les finalitats inherents del programa. 

 

El tractament comportarà la recollida, utilització, consulta i interconnexió de les dades, i s’efectuarà 
remotament en equips propis de l’empresa contractista. 

 
 

SEGONA.- Informació afectada 
 

Per portar a terme l’encàrrec nom ajuntament o consell comarcal posa a disposició de l’empresa 
contractista les dades dels col·lectius que compleixen els requisits per ser partícips del Programa d’Estalvi 
Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona de la classe o classes següents: 

 
- identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal, adreça electrònica, telèfon. 
- característiques personals: dades familiars. 
- circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions. 
- acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, experiència. 
- ocupació: lloc de treball. 
- econòmiques, financeres i d’assegurances: econòmiques de nòmina. 
- característiques especials: salut. 

 
 

TERCERA.- Durada de l’encàrrec de tractament 

 
Aquest encàrrec serà vigent mentre ho sigui el contracte amb l’empresa contractista signat en data 18 de 
febrer de 2020. 

 
 

QUARTA.- Obligacions de l’encarregat de tractament 
 

1. El contractista s’obliga a: 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. 
En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats diferents. 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable. Si el contractista considera que alguna 
de les instruccions rebudes és contrària a una norma legal, n’ha d’informar immediatament al 
responsable. 
c) Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts exigits per 
l’article 30 del RGPD. 
d) Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que ha 
adoptat i aplica. 
e) No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa del responsable, en 
els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats pròpies de l’encàrrec rebut. 
f) Comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix al responsable, d’acord amb les 
instruccions d’aquest segon. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, a qui 
s’han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir 
a la comunicació. 
g) Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no membre de la Unió 
Europea), informar-ne al responsable de manera prèvia, excepte que la normativa vigent ho prohibeixi per 
raons d’interès públic. 
h) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en 
virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després que finalitzi la relació contractual. 



 

 
 
 

i) Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i 
per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, obligacions 
de les quals cal informar-los convenientment. Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de 
protecció de dades. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 
compleixen aquestes obligacions. 
j) Correspon al responsable complir les obligacions derivades del dret de totes les persones a ser 
informades en el moment de recollir les dades. 
k) Col·laborar amb el responsable si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades. 
l) Col·laborar amb el responsable en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-les. 
m) Posar a disposició del al responsable la informació necessària per demostrar que compleix les seves 
obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el al responsable o un altre 
auditor autoritzat pel mateix. 
n) Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i confidencialitat 
de les dades. En tot cas implantarà mecanismes per: 

 
- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 

serveis de tractament. 
- Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 

d’incident. 
- Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o seudonimitzades. 
- Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
 

2. En relació a les dades de caràcter personal que el contractista obtingui durant el desenvolupament del 
servei, s’obligarà igualment a: 

 

a) Informar als/les interessats/des de les cessions de dades al responsable i les finalitats de tals cessions. 
b) Informar i sol·licitar el consentiment dels/les interessats/des per efectuar tals cessions. 
c) Atendre i garantir en tot moment l’exercici dels drets vinculats a la protecció de dades personals dels/les 
interessats/des en relació al tractament de les seves dades personals facilitades en el desenvolupament 
del servei. 

 

3. El responsable vetllarà perquè el contractista compleixi les seves obligacions. Per tal de poder 
supervisar el tractament, demanarà al contractista la informació que consideri necessària. 

 
 

CINQUENA.- Interlocutors 
 

Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació al tractament de 
les dades personals, el contractista informa de les referències de la persona que actuarà com a 
interlocutora en matèria de protecció de dades: Gemma Tolosa Giribert 

 
Al mateix temps el responsable informa de les referències del seu Delegat de protecció de dades: 
Persona de l’ajuntament o consell comarcal 

 
 

SISENA.- Violacions de seguretat 
 

El contractista ha d’informar al responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim 
de 24 hores, de les violacions de la seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, 



 

 
 
 

juntament amb la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. La informació es 
proporcionarà per mitjà de correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent: 

 

- Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui possible, les 
categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre aproximat de 
registres de dades personals afectats. 

- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat. 
- Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les mesures adoptades per 

limitar els possibles efectes negatius. 
 

Si no és possible facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’ha de facilitar de manera 
gradual però sense dilació. 

 
 

VUITENA.- Exercici dels drets per part dels interessats 
 

1. El contractista assistirà el responsable en la resposta a l’exercici dels drets següents: 
 

- Accés, rectificació, supressió i oposició. 
- Limitació del tractament 
- Portabilitat de dades 
- No ser objecte de decisions per processos automatitzats, inclosa elaboració de perfils. 

 
2. Quan les persones afectades exerceixin els seus drets davant el contractista, aquest ho ha de comunicar 
al responsable per escrit en el termini màxim d’un dia (dies laborables) a partir del moment en que s’hagi 
rebut la sol·licitud. Li lliurarà també tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud. 

 
 

NOVENA.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades 
 

Amb la resolució de la relació contractual el contractista lliurarà al responsable les dades de caràcter 
personal i, si escau, els suports on constin. No obstant, si el responsable ho determinés, l’encarregat 
lliurarà a un nou encarregat, que el responsable designi per escrit, les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. 

 

En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual el contractista deixarà de tractar les dades. No 
obstant això, l’encarregat podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades i sense 
que puguin ser objecte de tractament, mentre es puguin derivar responsabilitats de l’execució de la 
prestació. 

 
 

DESENA.- Llei aplicable i fur 
 

El contingut del present document es regirà i interpretarà conforme a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Per a les controvèrsies que es poguessin produir en la seva 
aplicació i interpretació, les parts es sotmetran a la competència dels tribunals de la ciutat de Girona amb 
renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 



 

 
 
 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en el lloc i data que figura al peu. 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data Lloc i data 



 

 


