
Registre d’Activitats de Tractaments de Barcelona Regional 

Àrea Tractament 
Finalitat del 

tractament

Categories persones 

interessades

Categories de dades 

personals
Persones destinatàries Terminis de supressió Base legal

Administració i Recursos 

Humans
Comptabilitat Gestió de la comptabilitat

·Clients

·Plantilla de BR

·Dades identificatives

·Dades econòmiques
No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal d’acord amb 

l’article 25 del Codi de Comerç.

Administració i Recursos 

Humans
Contractació pública

· Contractació pública

· Informació relativa  a la 

Llei de Transparència 

·Licitadors 

·Contractista 

·Dades identificatives

· Dades econòmiques i  

financeres

·Dades acadèmiques i 

professionals

·Licitadors

·Contractistes

·Junta Consultiva de 

Contractació  Administrativa de 

Generalitat de Catalunya

· Generalitat de Catalunya

· Ajuntament de Barcelona

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic

Administració i Recursos 

Humans
Facturació Gestió de la facturació

·Clients

·Proveïdors

·Dades identificatives

·Dades econòmiques
No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal d'acord amb 

l'article 24 del Codi de Comerç.

Administració i Recursos 

Humans

Dret d'accés a la Informació 

Pública

Gestió de les sol·licitud de 

dret d'accés per motiu de 

transparència

·Sol·licitants informació ·Dades identificatives No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal d'acord amb la 

Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i 

bon govern i la Llei 19/2013, de 

9 de desembre, de 

transparència, accés a la 

informació

pública i bon govern

Administració i Recursos 

Humans
Selecció del personal

Selecció del personal 

mitjançant processos de 

selecció 

Participants en el procés 

selectiu

·Dades identificatives ·Dades 

acadèmiques  ·Dades 

professionals

·Encarregat del tractament 

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Consentiment de l'interessat

·Obligació legal d'acord amb 

l'article 55 del Reial decret 

legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic

Administració i Recursos 

Humans
Contractació de personal Contractació de Personal Plantilla de BR

Dades identificatives

·Dades econòmiques 

·Dades professionals

·Tresoreria General de la 

Seguretat Social

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

· Contracte laboral                                                                                            

·Obligació legal d'acord amb: - 

Llei de l’Estatut dels 

treballadors.

· Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic.                                                                                                                       

· Llei General de Seguretat 

Social

Administració i Recursos 

Humans

Gestió administrativa del 

personal

Gestió jornades de treball, 

vacances, valoracions llocs 

de treball, amonestacions, 

excedències, dietes i 

bestretes

Plantilla de BR

·Dades identificatives, 

·Característiques personals

·Circumstàncies socials                       

·Dades Acadèmiques i 

professionals                                           

·Dades econòmiques 

financeres 

· Tresoreria General de la 

Seguretat Social

· Encarregat del tractament 

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

· Contracte laboral                                                                                            

·Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic.

·Llei de l'Estatut dels 

Treballadors

Administració i Recursos 

Humans
Expedient de personal

Expedients de personal 

(maternitat, situacions 

administratives, 

expedients disciplinaris, 

comptabilitats, bestretes, 

avançaments..)

Plantilla de BR

·Dades identificatives, 

·Característiques personals                         

·Dades Acadèmiques i 

professionals                                              

·Dades econòmiques 

financeres 

No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

· Contracte laboral                                                                                            

·Obligació legal d'acord amb: - 

Llei de l’Estatut dels 

treballadors.

- Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic.                                                                                                                       

- Llei General de Seguretat 

Social

Administració i Recursos 

Humans
Nòmines Gestió de les nòmines Plantilla de BR

·Dades identificatives

·Dades econòmiques

· Tresoreria General de la 

Seguretat Social.

· Agència Tributària.

·Entitats financeres.

·Encarregats  del Tractament 

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

· Contracte laboral                                                                                            

·Obligació legal d'acord amb: - 

Llei de l’Estatut dels 

treballadors.

- Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic.                                                                                                                       

- Llei General de Seguretat 

Social

No existeixen transferències internacionals de dades

La informació comú a tots els tractaments de Barcelona Regional 

Responsable del tractament 

Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, 

S.A. (en endavant, BR)

CIF: A60453271

Adreça Postal: Carrer 60, 25-27 Edifici Z 2a planta Sector A 

Zona Franca 08040 (Barcelona)

Telèfon: 932 237 400

Correu electrònic: br@bcnregional.com

Delegat de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de Dades: Objetivo 

Tarsys, S.L

Adreça Postal: Carrer 60, 25-27 Edifici Z 2a 

planta Sector A Zona Franca 08040 

(Barcelona)

Telèfon:932 237 400

Correu electrònic: dpd@bcnregional.com

Les mesures tècniques aplicades als tractaments són les incloses en la Documentació de Seguretat de la Informació i les Dades Personals de BR



Àrea Tractament 
Finalitat del 

tractament

Categories persones 

interessades

Categories de dades 

personals
Persones destinatàries Terminis de supressió Base legal

Administració i Recursos 

Humans
Control de presència

Gestió del control de 

presencia
Plantilla de BR ·Dades identificatives

·Inspecció de Treball i 

Seguretat Social 

·Representant legal dels 

treballadors
Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal d'acord amb 

l'article 34.9 de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors.

Administració i Recursos 

Humans
Prevenció de Riscos Laboral

Gestió de prevenció de 

riscos laborals i lliurament 

de EPI

Plantilla de BR
·Dades identificatives

·Apte/No Apte
·Encarregats del tractament 

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

· Obligació legal derivada de la 

Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals

Administració i Recursos 

Humans
Vigilància de la Salut Vigilància de la Salut Plantilla de BR

·Dades identificatives

·Apte/no apte

·AEAT, Seguretat Social

·Responsable del tractament de 

vigilància de la salut (Unimat)

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

· Obligació legal derivada de la 

Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals

Administració i Recursos 

Humans
Formació Gestió de la formació Plantilla de BR ·Dades identificatives ·Encarregat del tractament 

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

· Contracte laboral                                                                                            

·Obligació legal d'acord amb: - 

Llei de l’Estatut dels 

treballadors.

· Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic.                                                                                                                       

· Llei General de Seguretat 

Social

Administració i Recursos 

Humans
Currículums

Gestió dels currículums 

que arriben a BR

·Persones que envien el 

seu CV a BR

·Dades identificatives ·Dades 

acadèmiques  ·Dades 

professionals

·No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Consentiment de l'interessat. 

Administració i Recursos 

Humans
Viatges per motius de treball

Gestió i organització de 

viatges per motiu de 

treball

Plantilla de BR ·Dades identificatives

·Encarregat del tractament 

· Empreses destinades al 

transport de persones

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Execució de les tasques 

derivades de la relació laboral

Administració i Recursos 

Humans
Videovigilància

Videovigilància de control 

d'accessos

·Persones que puguin 

apareixer a les imatges que 

capten les càmeres de 

videovigilància

·Imatge ·Encarregat del tractament 

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Interés legítim. 

·Habilitació legal d'acord amb 

l'article 22 de la Llei 3/2018, de 

5 de desembre, de Protecció de 

Dades i Garantia dels Drets 

Digitals.

Administració i Recursos 

Humans

Convenis educatius i de 

pràctiques

Gestió dels conveni 

educatius 

· Persones que cursin 

estudis en una Universitat 

o centre formatiu

·Dades identificatives ·Dades 

acadèmiques  ·Dades 

econòmoques

· Seguretat social

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Execució de les tasques 

derivades de la relació del 

conveni educatiu

Direcció 
Consell d'administració i 

Junta d'Accionistes

Convocar als consellers i 

accionistes a reunions; 

redactar Actes de les 

reunions

·Consellers, accionistes i 

persones convidades o 

substitutes que acudeixen 

a les reunions del Consell i 

de la Junta

·Dades identificatives

· Registre

d'interessos,

d'incompatibilita

ts i activitats

·No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Execució de les tasques 

derivades de la relació laboral

Secretaria Direcció Registre d'entrada i sortida
Gestió del registre 

d'entrada i sortida

·Persones que per raons 

professionals o pels seus 

càrrec tenen contacte amb 

Barcelona Regional

· Dret accès informació 

pública i per Transparència

·Dades identificatives
· Accionistes 

· Administracions Públiques

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal derivada de 

l'article 17 de la Llei Reguladora 

de les Bases del Règim Local, 

l’article 42.1 de la Llei Municipal 

i de Règim Local de Catalunya, i 

dels articles 54 i 70 del 

Reglament de Població i  

Demarcació Territorial de las 

Entitats Locals

Secretaria Direcció Correspondència i contactes
Correspondència

Contactes professionals

Persones que per raons 

professionals o pels seus 

càrrec tenen contacte amb 

Barcelona Regional

·Dades identificatives
· Accionistes 

· Encarregat del tractament

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Consentiment de l'interessat

Àrees i Departaments tècnics Tallers i Workshops
Gestió de tallers i 

workshops

· Persones inscrites

·Representants d'empreses ·Dades identificatives

·Imatge

·Encarregat del tractament del 

servei de montar els tallers i 

workshops 

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Consentiment de l'interessat

Secretaria Direcció Exercici dels Drets ARSOP
Gestió de l'Exercici dels 

Drets ARSOP 
·Persones interessades ·Dades identificatives

Encarregat de tractament: 

Objetivo Tarys, S.L

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal d'acord amb:

· Reglament (UE) 679/2016, de 

Protecció de les Dades de 

Caràcter Personal 

·Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de 

Dades i Garantia dels Drets 

Digitals

·Interés Legítim de BR

Secretaria Direcció Butlletí intern 

Gestió de les 

comunicacions del butlletí 

als treballadors de BR

·Treballadors de BR ·Dades identificatives No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Interés legítim de BR

Secretaria Direcció Butlletí informatiu de BR

Difusió del butlletí 

informatiu de BR a la 

pàgina web de BR i les 

xarxes socials

·Treballadors de BR que 

hagin elaborat l'article o 

apareixin com a 

col·laboradors d'un 

projecte. 

·Dades identificatives No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Consentiment de l'interessat

Secretaria Direcció
Petició d'accés a la 

Informació Pública

Sol·licitud de petició 

d'accés a la informació 

pública 

·Sol·licitants de la petició 

d'accés a la informació 

pública

·Dades identificatives No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal d'acord amb la 

Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i 

bon govern



Àrea Tractament 
Finalitat del 

tractament

Categories persones 

interessades

Categories de dades 

personals
Persones destinatàries Terminis de supressió Base legal

Secretaria Direcció Notificacions de seguretat
Gestió de les notificaciosn 

de seguretat

·Treballadors de BR

·Persones afectades de la 

incidència de seguretat

·Dades identificatives
·Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades si escau

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Obligació legal d'acord amb:

·Reglament (UE) 679/2016, de 

Protecció de les Dades de 

Caràcter Personal 

·Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de 

Dades i Garantia dels Drets 

Digitals

·Interés Legítim de BR

Secretaria Direcció Codi Ètic

Gestió de les queixes i/o 

denúncies a la bústia del 

Codi Ètic

·Qualsevol persona que 

exerceixi una queixa o 

denúncia 

·Persona implicada en la 

queixa o denúncia

·Dades identificatives

·Dades de sancions 

administraves i/o condemnes 

penals

·Jutjats i tribunals de Justícia si 

escau

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Interés legítim de BR

Departament de Tecnologia
Gestió  d'usuaris i sistemes 

informàtics

Gestió dels usuaris  i 

sistemes informàtics 

(altes, baixes, 

modificacions)

·Usuaris de BR ·Dades identificatives No estan previstes

Conservació de les dades d'acord 

amb els terminis de conservació 

definits en la Taula conservació i 

destrucció documents de BR

·Interés legítim de BR



Registre d’Activitats de Tractaments de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. (en endavant, BR)

La informació comú a tots els tractaments on BR actua com a encarregat del tractament: 

Les mesures tècniques aplicades als tractaments són les incloses en la Documentació de Seguretat de la Informació i les Dades Personals de BR  

Responsable del tractament
Dades de contacte del responsable del 

tractament
Tractament 

Categories persones 

interessades

Categories de dades 

personals

Persones 

destinatàries
Terminis de supressió

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

CIF: P0801900B

Adreça postal: plaça de Sant Jaume, 1, 08002, 

Barcelona

Telèfon: 934 02 70 00

Projectes de 

desenvolupament urbà en 

matèria de medi àmbient, 

eficiència energètica, 

urbanisme i arquitectura. 

·Persones que puguin 

aparèixer a les fotografies

·Interlocutors dels 

projectes.

·Propietaris d'immobles 

·Dades identificatives 

·Imatge

·Direcció General de 

Trànsit: Projectes 

relacionats amb el 

trànsit i medi ambient. 

·Conservació de les dades relatives a la contractació de manera 

permanent definit a la Taula conservació i destrucció documents de 

BR

·Conservació de les dades relatives a persones que puguin aparèixer 

a imatges fins a que sol·licitin que es suprimeixin les seves dades o 

revoquin el seu consentiment.

·Conservació de les dades identificatives relatives als propietaris 

d'immobles fins a que finalitzi el contracte de prestació del servei 

amb el responsable del tractament. 

Àrea Metropolitana de 

Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

CIF: P0800258-F

Adreça postal: Carrer 62, núm. 16-18, edificio A - 

Zona Franca

08040 Barcelona

Adreça electrònica: dpd@amb.cat

Projectes de 

desenvolupament Urbà en 

matèria de mobilitat, 

enginyeria, medi ambient i 

eficiència energètica. 

·Persones que puguin 

aparèixer a les fotografies

·Interlocutors dels projectes

·Propietaris d'immobles 

·Dades identificatives

·Imatge

·Direcció General de 

Trànsit: Projectes 

relacionats amb el 

trànsit i medi ambient. 

·Conservació de les dades relatives a la contractació de manera 

permanent definit a la Taula conservació i destrucció documents de 

BR  i conservació de les dades relatives a persones que puguin 

aparèixer fins a que sol·licitin que es suprimeixin les seves dades o 

revoquin el seu consentiment.

Barcelona de Serveis Municipals 

Barcelona de Serveis Municipals

CIF:  

Adreça postal: Carrer de Calàbria, 66, 08015 

Barcelona

Telèfon: 938 875 034.

Adreça electrònica: protecciodades@bsm.cat

Projectes de 

desenvolupament Urbà en 

matèria de mobilitat. 

·Persones que puguin 

aparèixer a les fotografies

·Interlocutors dels 

projectes. 

·Dades identificatives

·Imatge
No hi ha destinataris

·Conservació de les dades relatives a la contractació de manera 

permanent definit a la Taula conservació i destrucció documents de 

BR  i conservació de les dades relatives a persones que puguin 

aparèixer fins a que sol·licitin que es suprimeixin les seves dades o 

revoquin el seu consentiment.

Ajuntaments 
Informació indicada a la web corporativa de 

cada Ajuntament. 

Projectes de 

desenvolupament Urbà en 

matèria de urbanisme, medi 

ambient i eficiència 

energèrica. 

·Persones que puguin 

aparèixer a les fotografies

·Interlocutors dels 

projectes.

·Propietaris d'immobles 

·Dades identificatives

·Imatge
No hi ha destinataris

·Conservació de les dades relatives a la contractació de manera 

permanent definit a la Taula conservació i destrucció documents de 

BR 

·Conservació de les dades relatives a persones que puguin aparèixer 

a imatges fins a que sol·licitin que es suprimeixin les seves dades o 

revoquin el seu consentiment.

·Conservació de les dades identificatives relatives als propietaris 

d'immobles fins a que finalitzi el contracte de prestació del servei 

amb el responsable del tractament. 

Mercabarna

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A 

(Mercabarna

CIF: A08210403

Adreça postal: C/ Major de Mercabarna, 76, 

Centre Directiu, 5º Mercabarna, 08040 

Barcelona

Adreça electrònica: mb@mercabarna.cat.  

Projectes de 

desenvolupament Urbà en 

matèria de urbanisme.

·Interlocutors dels projectes

·Dades identificatives 

interlocutors del projecte. No hi ha destinataris

·Conservació de les dades relatives a la contractació de manera 

permanent definit a la Taula conservació i destrucció documents de 

BR

Consorci de la Zona Franca

Consorci Zona Franca de Barcelona (CZFB)

Adreça postal: Av. Parc Logístic, 2-10, 08040 

Barcelona

CIF:Q0876006H

Telèfon: 93 263 811 

Adreça electrònica: czfb@zfbarcelona.es

dpd@zfbarcelona.es

Projectes de 

desenvolupament Urbà en 

matèria de urbanisme.

·Interlocutors dels projectes

·Dades identificatives 

interlocutors del projecte. No hi ha destinataris

·Conservació de les dades relatives a la contractació de manera 

permanent definit a la Taula conservació i destrucció documents de 

BR

Autoritat Portuaria de Barcelona

Autoritat Portuaria de Barcelona

CIF: Q0867012G

Adreça postal:  Moll de Barcelona, World Trade 

Center – Edifici Est

08039 Barcelona

Adreça electrònica: 

protecciodades@portdebarcelona.cat

Projectes de 

desenvolupament Urbà en 

matèria de urbanisme.

·Interlocutors dels projectes

·Dades identificatives 

interlocutors del projecte. No hi ha destinataris

·Conservació de les dades relatives a la contractació de manera 

permanent definit a la Taula conservació i destrucció documents de 

BR

No existeixen transferències internacionals de dades


