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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000035 10/02/2021

DECRET D’ALCALDIA
En data 25 de maig de 2018 va entrar en aplicació plena 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 (RGPD).
L’article 30.1 de l’RGPD determina la necessitat de que el responsable de tractament
porti un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat.
Aquest registre ha de contenir tota la informació indicada a continuació:
a) el nom i les dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponsable,
del representant del responsable i del delegat de protecció de dades
b) les finalitats del tractament
c) una descripció de les categories de les persones interessades i de les
categories de dades de caràcter personal
d) les categories de persones destinatàries als que es van comunicar o
comunicaran les dades de caràcter personal, inclosos les persones
destinatàries en tercers països o organitzacions internacionals
e) si és el cas, les transferències de dades de caràcter personal a un tercer país o
una organització internacional, inclosa la identificació de l'esmentat tercer país
o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en
l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades
f) quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents
categories de dades de caràcter personal
g) quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i
organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32, apartat 1 de l’RGPD
L’article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), determina que les Administracions
Locals faran públic l’inventari de les seves activitats de tractament accessible per
mitjans electrònics en què constarà la informació que estableix l’article 30.1 de
l’RGPD.
En aquest sentit, per tal de donar compliment a aquesta obligació, l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès ha confeccionat el Registre d’Activitats de Tractament (RAT) que
inclou els continguts indicats en l’article 30 de l’RGPD, amb el detall següent:

Responsable del
tractament
Ajuntament de Prats de Lluçanès

Tractaments
16 tractaments

Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat
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L’article 30 del 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 les dades personals (RGPD).
L’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
L’article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia, per la legislació vigent,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la creació del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès que es recull a l’Annex 1.
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Segon.- Comunicar al delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès la creació del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) mitjançant un
correu electrònic adreçat a la bústia samse.dpd@diba.cat
Tercer.- Ordenar la publicació del contingut establert en l’article 30 RGPD del Registre
d’Activitats de Tractament (RAT) que es recull en l’Annex 2, a la pàgina web de
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, a l’apartat https://pratsdellucanes.cat/avis-legal/.
Jordi Bruch Franch
Alcalde
Document signat electrònicament
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