Responsable del tractament: Ports de la Generalitat
Adreça postal: C/ Dr. Roux 59-61, 08017 Barcelona
Telèfon: 93 206 09 30
Adreça electrònica: ports.generalitat@gencat.cat
Contacte DPD: dpoports@gencat.cat

Activitat

Alts càrrecs i òrgans
col·legiats

Concessions administratives
en domini públic portuari

Mesures de seguretat
aplicables

Base legal

Gestió de la informació relativa
als alts càrrecs i als membres
d’òrgans col·legiats

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
del responsable del
Persones que formen part dels
tractament i d'acord amb
òrgans col·legiats i alts càrrecs
l'article 7 de la Llei 5/1998,
de 17 d'abril, de ports de
Catalunya

Dades de caràcter
identificatiu

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
del responsable del
tractament i d'acord amb
l'article 7 de la Llei 5/1998,
de 17 d'abril, de ports de
Catalunya

Persones que sol·liciten i són
titulars d'una concessió
administrativa a Ports de la
Generalitat

Publicació a l'Anuari
Estadístic de Ports de la
Generalitat i al Registre
d’usos del domini públic
portuari previst a l’article 57
del Reglament de
desenvolupament de la Llei
5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya, aprovat
Dades de caràcter
pel Decret 258/2003, de 21
identificatiu, dades bancàries d’octubre. Les dades es
comunicaran als encarregats
de tractament que proveeixin
els serveis TIC per compte
del responsable del
tractament. Les dades no es
comunicaran a altres
categories de destinataris,
excepte en els casos
previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Persones que sol·liciten i són
titulars d'una autorització
administrativa a Ports de la
Generalitat

Publicació a l'Anuari
Estadístic de Ports de la
Generalitat. Les dades es
comunicaran als encarregats
de tractament que proveeixin
Dades de caràcter
els serveis TIC per compte
identificatiu, dades bancàries del responsable del
tractament. Les dades no es
comunicaran a altres
categories de destinataris,
excepte en els casos
previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Tramitació i gestió econòmica
que se'n derivi

Categories d'interessats

Categories de dades
tractades

Finalitat del tractament

Autoritzacions administratives Tramitació i gestió econòmica
en domini públic portuari
que se'n derivi

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
del responsable del
tractament i d'acord amb
l'article 7 de la Llei 5/1998,
de 17 d'abril, de ports de
Catalunya

Autoritzacions d'obres en
zona de servei

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
Persones que sol·liciten i són
del responsable del
titulars d'una autorització d'obres
tractament i d'acord amb
a Ports de la Generalitat
l'article 7 de la Llei 5/1998,
de 17 d'abril, de ports de
Catalunya

Tramitació de l’autorització
d’obres en zona de servei

Dades de caràcter
identificatiu

Categories de cessionaris

Període de conservació

Publicació a la web

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les dades no es comunicaran
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
a tercers, tret que sigui
troben en el document
que siguin necessàries per
obligació legal.
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Responsable del tractament: Ports de la Generalitat
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Activitat

Prestació de serveis portuaris

Finalitat del tractament

Base legal

Categories d'interessats

Categories de dades
tractades

Tramitació i gestió econòmica
que se'n derivi

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
del responsable del
tractament i d'acord amb
l'article 7 de la Llei 5/1998,
de 17 d'abril, de ports de
Catalunya

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat de les quals deriven
efectes econòmics

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixin els serveis
TIC per compte del
Dades de caràcter
responsable del tractament.
identificatiu, dades bancàries
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Consentiment de la persona
interessada

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat de les quals deriven
efectes econòmics

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades recollides es
Les mesures aplicades es
conservaran mentre existeixi troben en el document
un interès mutu.
d'anàlisi de risc.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Les dades recollides es
Les mesures aplicades es
conservaran mentre existeixi troben en el document
un interès mutu.
d'anàlisi de risc.

Categories de cessionaris

Les dades no se cediran a
tercers.

Enquestes de satisfacció

Valoració de la satisfacció del
client pels serveis prestats

Gestió econòmica

En execució d’un contracte
d’acord amb el que preveu la
Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del
Tramitació i gestió econòmica
sector públic, en exercici de
respecte les persones proveïdores poders públics en virtut de les
i clientela
competències del responsable
del tractament i d'acord amb
l'article 7 de la Llei 5/1998,
de 17 d'abril, de ports de
Catalunya

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat de les quals deriven
efectes econòmics

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixin els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
Dades de caràcter
a altres categories de
identificatiu, dades bancàries
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei, les
agències tributàries i el
departament competent en
matèria econòmica i
d'hisenda.

Avaluació dels proveïdors

Realització del qüestionari
d’avaluació de proveïdors

Consentiment de la persona
interessada

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat de les quals deriven
efectes econòmics

Dades de caràcter
identificatiu

Convenis

Tramitació de convenis, procedir
a la seva formalització, fer-ne el
seguiment i gestionar les seves
incidències

Consentiment de la persona
interessada

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat de les quals deriven
efectes econòmics

Dades de caràcter
identificatiu, Característiques
personals, Acadèmiques i
Registre públic de convenis
professionals, Econòmics,
de col·laboració i cooperació
financers i d'assegurances,
Transaccions de béns i
serveis, Informació comercial

Gestió i tramitació d’expedients
de suspensió de serveis

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
del responsable del
tractament, i d’acord amb la
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat

Suspensió de serveis

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades no se cediran a
tercers.

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Període de conservació

Mesures de seguretat
aplicables

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Responsable del tractament: Ports de la Generalitat
Adreça postal: C/ Dr. Roux 59-61, 08017 Barcelona
Telèfon: 93 206 09 30
Adreça electrònica: ports.generalitat@gencat.cat
Contacte DPD: dpoports@gencat.cat

Activitat

Demandes monitòries

Sancionadors

Sinistres de danys materials

Finalitat del tractament

Base legal

Categories d'interessats

Categories de dades
tractades

Gestió i tramitació d’expedients
de demandes monitòries

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
del responsable del
tractament, i d’acord amb la
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat de les quals deriven
efectes econòmics

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
Dades de caràcter
responsable del tractament.
identificatiu, dades bancàries
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Gestió i tramitació d’expedients
sancionadors

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
Persones físiques presumptament Dades de caràcter
del responsable del
identificatiu
tractament, i d’acord amb la infractores
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Gestió i tramitació d’expedients
de responsabilitat per danys i els
recursos que s’interposin contra
actes de Ports de la Generalitat

Compliment d’una obligació
legal d’acord amb el que
preveu l’article 99 Protecció
de dades de caràcter personal
de la Llei 20/2015, de 14 de
juliol, d’ordenació, supervisió
i solvència de les entitats
asseguradores i
reasseguradores, segons la
Persones físiques i jurídiques i, si
qual les entitats
s’escau, les persones que
asseguradores podran tractar
exerceixen la representació legal
les dades dels tomadors,
asseguradors, beneficiaris o
tercers perjudicats sense
necessitat de disposar del seu
consentiment, únicament als
efectes de garantir el ple
desenvolupament del
contracte de l’assegurança i
d’aquesta Llei.

Les dades es comunicaran a
l’empresa asseguradora i als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Dades del sinistre

Categories de cessionaris

Període de conservació

Mesures de seguretat
aplicables

Responsable del tractament: Ports de la Generalitat
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Categories de dades
tractades

Categories de cessionaris

Període de conservació

Dades de caràcter
identificatiu, Dades
especialment protegides,
Característiques personals,
Circumstàncies socials,
Econòmics, financers i
d'assegurances

Les dades es comunicaran a
l’empresa asseguradora i als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Control de l’abandonament
d'objectes en els ports

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
Persones físiques i jurídiques i, si
del responsable del
s’escau, les persones que
tractament, i d’acord amb la
exerceixen la representació legal
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Gestió i participació a les
subhastes realitzades per Ports
de la Generalitat

Consentiment de la persona
interessada, en exercici de
poders públics en virtut de les Persones físiques i jurídiques i, si
competències del responsable s’escau, les persones que
del tractament i d’acord amb exerceixen la representació legal
la Llei 5/1998, de 17 d’abril,
de ports de Catalunya

Dades de caràcter
Les dades no se cediran a
identificatiu, dades bancàries tercers.

Recursos administratius i
contenciós

Gestió i tramitació dels recursos
que afecten a Ports de la
Generalitat

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
del responsable del
tractament, i d’acord amb la
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
exerceixen la representació legal
dels recurrents

Contactes

Gestió de les dades de les
persones físiques o jurídiques
l’activitat professional de les
quals està directament
relacionada amb l’àmbit
competencial de Ports de la
Generalitat

Consentiment de la persona
interessada

Persones relacionades amb Ports
de la Generalitat

Activitat

Finalitat del tractament

Responsabilitat patrimonial

Compliment d’una obligació
legal d’acord amb el que
preveu l’article 99 Protecció
de dades de caràcter personal
de la Llei 20/2015, de 14 de
juliol, d’ordenació, supervisió
i solvència de les entitats
asseguradores i
Gestió i tramitació d’expedients
reasseguradores, segons la
Persones físiques i jurídiques i, si
de responsabilitat patrimonial de
qual les entitats
s’escau, les persones que
l’Administració i els recursos que
asseguradores podran tractar
s’interposin contra actes de Ports
exerceixen la representació legal
les dades dels tomadors,
de la Generalitat
assegurador, beneficiaris o
tercers perjudicats sense
necessitat de disposar del seu
consentiment, únicament als
efectes de garantir el ple
desenvolupament del
contracte de l’assegurança i
d’aquesta Llei.

Abandonaments

Subhastes

Base legal

Categories d'interessats

Mesures de seguretat
aplicables

Les dades recollides es
conservaran durant 6 mesos, Les mesures aplicades es
i sempre que siguin
troben en el document
necessàries per complir amb d'anàlisi de risc.
la legislació vigent.

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Dades de caràcter
identificatiu, Detalls
d'ocupació professionals,
Informació comercial

Les dades no se cediran a
tercers.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.
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Finalitat del tractament

Base legal

Categories d'interessats

Categories de dades
tractades

Atenció a l'usuari

Gestió de les sol·licituds rebudes

Consentiment de la persona
interessada

Persones relacionades amb Ports
de la Generalitat

Dades de caràcter
identificatiu

Queixes, suggeriments i
sol·licituds d'informació

Gestió de les queixes,
suggeriments i sol·licituds
d’informació

Consentiment de la persona
interessada

Persones relacionades amb Ports
de la Generalitat

Dades de caràcter
identificatiu

Professionals de la
comunicació

Gestió de la relació que Ports de
la Generalitat manté amb
professionals de la comunicació,
amb l’objectiu d’enviar-los
convocatòries d’actes
institucionals, rodes de premsa,
etc. així com subministrar-los
informació institucional

Consentiment de la persona
interessada

Persones relacionades amb Ports
de la Generalitat

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades es podran
comunicar a altres
departaments i entitats del
sector públic de la Generalitat
de Catalunya.

Control de l'accés a les àrees
restringides

Compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable
del tractament i d’acord amb
el Reglament (CE) nº
Persones que accedeixen a les
725/2004 del Parlament
instal·lacions de Ports de la
Europeo i del Consell, de 31
Generalitat
de març de 2004, relatiu a la
millora de la protecció dels
vaixells i les instal·lacions
portuàries

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les dades no es comunicaran
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
a tercers, tret que sigui
troben en el document
que siguin necessàries per
obligació legal.
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Control d'accés al port

Seguretat de les instal·lacions i
equipaments

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
Persones que accedeixen a les
del responsable del
instal·lacions de Ports de la
tractament, i d’acord amb la
Generalitat
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades es comunicaran als
encarregats de tractament
que proveeixen els serveis
TIC per compte del
responsable del tractament.
Les dades no es comunicaran
a altres categories de
destinataris, excepte en els
casos previstos per la llei.

Videovigilància

Control, vigilància i seguretat de
les instal·lacions i equipaments
de Ports de la Generalitat, així
com de les persones que hi
treballen o el control de les
persones que accedeixen a les
seves instal·lacions

En exercici de poders públics
en virtut de les competències
Persones que accedeixen a les
del responsable del
instal·lacions de Ports de la
tractament, i d’acord amb la
Generalitat
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya

Imatge

Les imatges s’esborraran transcorreguts quinze dies,
excepte per comunicació a les forces de seguretat i a
d’altres administracions legitimades.

Activitat

Control d'accés a les àrees
restringides del port

Categories de cessionaris

Període de conservació

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les dades no es comunicaran
un interès mutu, i sempre
a tercers, tret que sigui
que siguin necessàries per
obligació legal.
complir amb la legislació
vigent.
Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les dades no se cediran a
un interès mutu, i sempre
que siguin necessàries per
tercers.
complir amb la legislació
vigent.

Mesures de seguretat
aplicables
Les mesures aplicades es
troben en el document
d'anàlisi de risc.

Les mesures aplicades es
troben en el document
d'anàlisi de risc.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Les mesures aplicades es
troben en el document
d'anàlisi de risc.
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Activitat

Coordinació d’activitats
empresarials en matèria de
prevenció de riscos laborals

Plans d'autoprotecció

Finalitat del tractament

Base legal

Categories d'interessats

Coordinació de les activitats
empresarials en matèria de
prevenció de riscos laborals dins
la instal·lació

Compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable
del tractament i d’acord amb
l’article 24 de la Llei de
prevenció de riscos laborals i
del Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals en matèria de
coordinació d’activitats
empresarials.

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat

Redacció del pla d’autoprotecció
de la instal·lació portuària

Compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable
del tractament i d’acord amb
la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de
Catalunya i el Decret
30/2015, de 3 de març, pel
qual s'aprova el catàleg
d'activitats i centres obligats
a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el
contingut d'aquestes mesures

Persones físiques i jurídiques i, si
s’escau, les persones que
n’exerceixen la representació
legal, que mantenen relacions
jurídiques amb Ports de la
Generalitat

Categories de dades
tractades

Categories de cessionaris

Període de conservació

Mesures de seguretat
aplicables

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades necessàries
s’incorporaran al Pla
d’autoprotecció del port i es
trobaran a disposició dels
titulars d’una activitat dins la
instal·lació portuària.
Aquestes dades es
comunicaran a les forces i
cossos de seguretat, i a
protecció civil i emergències.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

Dades de caràcter
identificatiu

Les dades s’incorporaran al
Pla d’autoprotecció del port i
es trobaran a disposició dels
titulars d’una activitat dins la
instal·lació portuària. Les
dades es comunicaran a les
forces i cossos de seguretat, i
a protecció civil i
emergències.

Les dades recollides es
conservaran mentre existeixi
Les mesures aplicades es
un interès mutu, i sempre
troben en el document
que siguin necessàries per
d'anàlisi de risc.
complir amb la legislació
vigent.

