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Nom del fitxer 
Informació del fitxer 
facilitada per 

TERCERS 
Carles Serrano (Cap del departament d’informació del Territori 
i Població. 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de 
sistemes d’informació.  

Fitxer Denominació: Tercers. 
Descripció del sistema de tractament: Mantenir un fitxer únic 
de persones físiques o representants de les persones  jurídiques 
que es relacionen amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
Descripció del sistema d’informació: Aplicació entorn web 
amb base de dades oracle. 
Tipus de tractament: Automàtic: servidors centrals amb 
connexions remotes a la xarxa corporativa i a la Intranet. 

Nivell de Seguretat Bàsic. 
Estructura del fitxer Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, nom i cognoms, 

imatge i veu, adreça postal  o electrònica. 
Dades personals: Llengua materna. 

Finalitat Mantenir un fitxer únic de persones físiques o representants de 
les persones jurídiques que es relacionen amb l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat. 
Finalitats relatives a hisenda i gestió econòmico – financera: 
Recaptació tributària, gestió fiscal, relacions comercials, gestió 
econòmica, deute públic, tresoreria, facturació, gestió 
cadastral. 
Finalitats relatives a treball o benestar social: Accés a 
l’habitatge. 
Finalitats relatives a sanitat: Gestió i control sanitari. 
Finalitats relatives a educació i cultura: Esports. 
Altres finalitats: Procediments administratius, atenció al 
ciutadà, registres de documents, autoritzacions, permisos, 
altres registres administratius, gestió de sancions.  

Col·lectiu Persones físiques o representants de les persones jurídiques 
que tenen algun tipus de relació amb l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat. 

Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, de registres públics, d’administracions 
publiques. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport magnètic o digital.

Cessions  No. 
Transferències 
internacionals 

No. 
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Identificació del fitxer Denominació: TERCERS 

Finalitat i usos previstos: Mantenir un fitxer únic de persones 
físiques i representants de les persones jurídiques que es 
relacionen amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Origen de les dades Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals: 
Persones físiques o representants de les persones jurídiques 
que tenen algun tipus de relació amb l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat. 
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, de registres públics, d’administracions 
publiques. 

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, nom i cognoms, 
imatge, adreça postal o electrònica. 
Dades personals: Llengua materna. 
Sistema de tractament: Automatitzat. 

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de 
sistemes d’informació. 

Serveis 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 Bàsic 
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