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Nom del fitxer 
Informació del fitxer 
facilitada per 

TITULARS DE PARADES I AUTORITZACIONS DELS 
MERCATS DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
Carlos Aldana (Cap departament de Promoció de la ciutat) i 
Olga Luna (Tècnica del departament de Promoció de la ciutat) 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Departament de 
Promoció de la ciutat. 

Fitxer Denominació: Titulars de parades i autoritzacions dels mercats 
de Sant Boi de Llobregat.  
Descripció del tractament: Recollir les dades per a la gestió 
dels expedients d’atorgament d’una llicència d’ocupació 
temporal i registres de les concessions administratives. 
Descripció del sistema d’informació: Excels, acces, expedients 
personals en paper.  
Tipus de tractament: Manual o automàtic: ordinadors 
personals. 

Nivell de seguretat Mitjà 
Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, número de la 

Seguretat Social o mutualitat, signatura o empremtes, nom i 
cognoms, imatge i veu, adreça postal o electrònica. 
Dades Penals: Infraccions administratives. Existeix una norma 
amb rang legal que habilita al responsable per incloure 
aquestes dades al fitxer? Si. Quina? Reial Decret Legislatiu 
per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 3/2011 
Dades personals: Estat civil, edat, dades familiars, sexe, data 
de naixement, nacionalitat, lloc de naixement. 
Dades socials: Llicències i permisos. 
Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència 
professional.  
Dades d’ocupació: Llocs de treball, dades no econòmiques de 
nòmina.  
Dades comercials: Activitats i negocis.  
Dades financeres: Assegurances, dades bancàries.  

Finalitat Recollir dades per a la gestió dels expedients d’atorgament 
d’una llicència d’ocupació temporal i registre de les 
concessions administratives. 
Finalitats relatives a recursos humans: Control d’horari.  
Finalitats relatives a hisenda i gestió económico – financera: 
Recaptació tributària.  
Altres finalitats: Procediments administratius, estadístiques 
internes, registres de documents, autoritzacions, permisos, 
gestió de sancions.  

Col·lectiu Persones físiques o representants de les persones jurídiques 
que realitzin o vulguin realitzar una activitat comercial en els 
mercats del municipi de Sant Boi de Llobregat. 

Procedència  Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper. 

Cessions  No. 
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Transferències 
internacionals 

No. 

Encarregat del 
tractament 

Si.  
- És una persona física o entitat privada? No. 
- Nom de l’oficina: Organisme de gestió tributària de la 

Diputació de Barcelona. 
- NIF: P5800016G 
- Adreça: Travessera de les Corts nº131-159. CP: 08028. 

Tel. 93.402.27.00.  
      Email: orgt.multes@diba.cat. 
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Identificació del fitxer Denominació: TITULARS DE PARADES I 

AUTORITZACIONS DELS MERCATS DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT 
Finalitat i usos previstos: Recollir dades per a la gestió dels 
expedients d’atorgament d’un llicència d’ocupació temporal i 
registre de les concessions administratives.  

Origen de les dades Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals: 
Persones físiques o representants de les persones jurídiques 
que realitzin o vulguin realitzar una activitat comercial en els 
mercats del municipi de Sant Boi de Llobregat. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal. 

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, número de la S.S. 
o mutualitat, signatura, nom i cognoms, imatge, adreça postal 
o electrònica.  
Dades Penals: Infraccions administratives. 
Dades personals: Estat civil, edat, dades familiars, sexe, data 
de naixement, nacionalitat, lloc de naixement.  
Dades socials: Llicencies i permisos.  
Dades acadèmiques: Formació i titulacions, experiència 
professional. 
Dades d’ocupació: Llocs de treball, dades no econòmiques 
de nòmina.  
Dades comercials: Activitats i negocis.  
Dades financeres: Assegurances, dades bancàries.  
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment 
automatitzat). 

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: Departament de 
promoció de la ciutat. 

Servei on exercir els 
drets A.R.C.O. 

OMAP: Oficina Municipal d’Atenció al Públic de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Nivell de Seguretat Mitjà 
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