
N224/2017/000068 
Data BOPB: 03/08/2015 

 
Nom del fitxer 
Informació del fitxer 
facilitada per  

CENS I GESTIÓ D'ANIMALS 
Sílvia Vidal (Cap de Salut Pública) 

Responsable  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de Salut 
Pública.  

Fitxer Denominació: Cens i gestió d'animals. 
Descripció del tractament: Gestió i registre de les actuacions 
relacionades amb els animals.  
Descripció del sistema d'informació: Acces, excel, word, 
aplicació cítrics, server: lotus notes, expedients en paper. 
Tipus de tractament: Manual i automàtic: servidors centrals, 
ordinadors personals amb connexió remota a la xarxa 
corporativa i internet.  

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

seguretat social o mutualitat, signatura o empremtes, nom i 
cognoms, adreça postal o electrònica.  
Altres dades protegides: Salut. Amb consentiment exprés de 
l'interessat? Si. Existeix una norma amb rang legal que permeti 
la recollida, tractament i cessió per interès general? Si. Quina? 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos.  
Dades penals: Infraccions penals, infraccions administratives. 
Existeix una norma amb rang legal que habilita al responsable 
per incloure aquestes dades al fitxer? Si. Quina? Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Dades personals: Sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de 
naixement. 
Dades socials: Clubs i associacions, llicències i permisos.  
Dades d'ocupació: Llocs de treball.  
Dades comercials: Activitats i negocis.  
Dades financeres: Ingressos i rendes, assegurances, dades de 
nòmina, subsidis i beneficis, dades bancàries. 

Finalitat Cens d'animals, llicències de tinença d'animals potencialment 
perillosos, propietaris d'animals i gestió de denúncies 
relacionades amb els animals.  
Finalitats relatives a hisenda i gestió econòmico - financera: 
Recaptació tributària. 
Finalitats relatives a la seguretat pública i defensa: Actuacions 
administratives.  
Finalitats relatives a treball i benestar social: Prestació 
assistència social. 
Altres finalitats: Procediments administratius, atenció al 
ciutadà, estadístiques internes, registres de documents, 
autoritzacions, permisos.  

Col·lectiu Propietaris i altres persones relacionades amb els animals 
(associacions, voluntaris, protectores, afectats per algun 
animal...). 
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Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'altres persones físiques diferents de 
l'interessat, d'entitats privades, d'administracions públiques.  
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, 
formularis, transmissió electrònica.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport 
magnètic o digital.  

Cessions Si.  
- Existeix el consentiment dels interessats? No.  
- El tractament respon a la lliure i legítima acceptació d'una 
relació jurídica, el desenvolupament, l'acompliment i control 
de la qual impliqui necessàriament la comunicació de les dades 
a tercers? Si. 
- Correspon a competències idèntiques o que versin sobre les 
mateixes matèries, exercides per altres administracions 
públiques? Si.  
- La comunicació te per objecte el tractament posterior de les 
dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques? 
No.  
- Són dades obtingudes o elaborades a fi de transmetre-les a 
una altra administració pública? No.  
- Es tracta de dades recollides de fonts d'accés al públic? No.  
- Existeix una norma amb rang legal que autoritzi les cessions 
o comunicacions de dades? Si. Quina? Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei 
de protecció dels animals. 
 
Destinataris de les dades: Generalitat de Catalunya.   

Transferències No.  
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Identificació del fitxer Denominació: CENS I GESTIÓ D'ANIMALS 

Finalitat i usos previstos: Cens d'animals, llicències de 
tinença d'animals potencialment perillosos, propietaris 
d'animals i gestió de denúncies relacionades amb els animals. 

Origen de les dades Col·lectius dels quals s'obtenen les dades: Propietaris i altres 
persones relacionades amb els animals (associacions, 
voluntaris, protectores, afectats per algun animal...). 
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o 
entrevistes, formularis, transmissió electrònica.  
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'altres persones físiques diferents de 
l'interessat, d'entitats privades, d'administracions públiques.  

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, número de la 
seguretat social o mutualitat, signatura o empremtes, nom i 
cognoms, adreça postal o electrònica.  
Altres dades protegides: Salut. 
Dades penals: Infraccions penals, infraccions 
administratives.  
Dades personals: Sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc 
de naixement.  
Dades socials: Clubs i associacions, llicències i permisos. 
Dades d'ocupació: Llocs de treball.  
Dades comercials: Activitats i negocis.  
Dades financeres: Ingressos i rendes, assegurances, dades de 
nòmina, subsidis i beneficis, dades bancàries.  
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment 
automatitzat).  

Cessions Si, a la Generalitat de Catalunya.  
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de Salut 
Pública.  

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 Alt 
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