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Dimarts, 1 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

ANUNCI

Es fa públic, per a general coneixement, que l'Agència Tributària de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Tarragona, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida, han celebrat un conveni de col·laboració per a l'encàrrec 
del tractament de dades de caràcter personal derivat del Conveni signat el 5 de maig de 2015 per les mateixes parts, el 
text del qual es transcriu textualment a continuació:

"Conveni per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal derivat del Conveni de 5 de maig de 2015 entre 
l'Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via 
executiva  d'ingressos  tributaris  i  altres  ingressos  de  dret  públic  prevista  en  el  Conveni  de  col·laboració  de  17  de 
setembre de 2013.

REUNITS.

El senyor Josep Lluís Salvadó i Tenesa, secretari d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i  d'Economia i  
Hisenda de la Generalitat de Catalunya i president de l'Agència Tributària de Catalunya.

El senyor Joan Carles García i Cañizares, diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

El senyor Joan Piñol Mora, diputat la Diputació de Tarragona i president de BASE – Gestió d'Ingressos.

El senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president delegat de Xarxa Local de Municipis de la  
Diputació de Girona.

La senyora Rosa Maria Perelló Escoda, diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

Estan especialment facultats per a la signatura d'aquest Conveni:

a) El president de l'ATC, d'acord amb el que disposa l'article 7.1 de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària 
de Catalunya.

b) El diputat de la Diputació de Barcelona i vocal membre del Consell Directiu de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, per autorització del Consell Directiu de data 17 de maig de 2017.

c) El diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE – Gestió d'Ingressos, per acord del Consell Rector de 23 
de maig de 2017.

d) El diputat de la Diputació de Girona i president delegat de Xarxa Local de Municipis, per acord del Ple de la Diputació 
de data 20 de juny de 2017.

e) La diputada de la Diputació de Lleida i vicepresidenta de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs 
Locals de la Diputació de Lleida, per acord del Ple de la Diputació de data 19 de maig de 2017.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i, en conseqüència.

MANIFESTEN.

1. Que amb data 5 de maig de 2015 ha estat signat el Conveni entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions  
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de 
dret públic prevista en el Conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2013, al qual dóna publicitat la Resolució 
ECO/1074/2015, de 15 de maig.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
15

02
0



2

Dimarts, 1 d'agost de 2017

2.  Que la  col·laboració  interadministrativa  que estableix  aquest  Conveni  ha  d'anar  acompanyada de la  convenient 
agilització en l'accés a les dades per part de les administracions signants. I aquesta agilització en l'accés a les dades ha 
de compatibilitzar-se amb l'adopció de les mesures necessàries per garantir en tot moment l'autenticitat, la integritat i la 
confidencialitat de les dades tractades a fi d'evitar-ne l'accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

3. Que l'establiment d'un encàrrec del tractament entre el responsable del fitxer i terceres persones o entitats per tal que 
aquestes  duguin  a terme un  tractament  de dades personals  per  compte d'aquell,  s'ha de fer  mitjançant  un acord 
d'encàrrec, amb el contingut que estableix l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2010 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre l'encarregat 
del tractament en la prestació de serveis per compte d'entitats del sector públic de Catalunya.

4. Que l'acord d'encàrrec de tractament de les dades es formalitza mitjançant conveni, atès que conté obligacions per a 
les parts (en especial les clàusules quarta i cinquena). En aquest sentit, tant l'article 47 de la Llei estatal 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, com l'article 108 de la Llei catalana 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposen que quan de l'instrument que se subscriu es 
deriven  obligacions  jurídiques  directes  per  a  les  parts,  com és  el  cas,  amb independència  de  la  denominació  de 
l'instrument, l'instrument es qualifica jurídicament com a conveni i es regeix pel règim jurídic d'aquests.

5.  Que,  d'acord  amb  l'article  108  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya, les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb 
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats, en l'àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. Els convenis, segons l'article 109 de la llei 
esmentada, tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts.

6.  Que  l'article  116  de  la  Llei  26/2010,  del  3  d'agost  disposa  que  les  administracions  públiques  catalanes,  els 
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions, i també 
poden encarregar la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions, organismes 
o entitats públiques.

7. Que s'han complert tots els tràmits preceptius per a la tramitació dels convenis de col·laboració, especialment els que 
disposen els articles 10, 107 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, segons la redacció donada per la Llei 10/2011, 
29 desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.

En conseqüència, les parts acorden subscriure aquest Conveni de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES.

Primera. Objecte.

L'objecte d'aquest Conveni és:

1) Establir les obligacions i previsions convenients per tal de garantir la protecció de dades de caràcter personal a què 
tenen accés l'Agència Tributària de Catalunya, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Base – 
Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona i l'Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida com a conseqüència del que estableix el  
Conveni de 5 de maig de 2015 entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona 
i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic prevista en el Conveni  
de col·laboració de 17 de setembre de 2013, al que dóna publicitat la Resolució ECO/1074/2015, de 15 de maig.

2) Formalitzar, a l'empara de l'art. 12 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'acord 
d'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal en els termes que s'expressen a la clàusula segona.

Segona. Habilitació per tractar les dades.

2.1 L'Organisme de Gestió  Tributària  de la Diputació  de Barcelona,  Base – Gestió  d'Ingressos de la  Diputació  de 
Tarragona, Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona i l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs 
Locals de la Diputació de Lleida estan habilitats per tractar, per compte de l'Agència Tributària de Catalunya, les dades 
de caràcter personal necessàries per efectuar les actuacions previstes a l'acord tercer, apartat 3.A.2, del Conveni de 5 
de maig de 2015 i assumeixen la condició d'encarregat del tractament previst a l'art 12 de la Llei orgànica 15/1999 de 
protecció de dades de caràcter personal. C
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2.2 L'Agència Tributària de Catalunya està habilitada per tractar dades de caràcter personal per encàrrec o per compte 
de  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  Base –  Gestió  d'Ingressos  de  la  Diputació  de 
Tarragona, Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona i l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs 
Locals de la Diputació de Lleida per tal d'efectuar les actuacions previstes a l'acord tercer, apartat 3.B.2, del Conveni de 
5 de maig de 2015 i assumeix la condició d'encarregada del tractament previst a l'art 12 de la Llei orgànica 15/1999 de 
protecció de dades de caràcter personal.

Les actuacions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic que els organismes autònoms de les diputacions 
encarreguin a l'Agència Tributària de Catalunya es circumscriuen als tributs i ingressos de dret públic de les pròpies 
diputacions i, també, a aquelles actuacions de recaptació que s'hagin d'efectuar en l'àmbit territorial de Catalunya i fora 
de la demarcació territorial de la corresponent Diputació en relació a la recaptació executiva de tributs i altres ingressos 
de dret públic dels ajuntaments i altres administracions i organismes públics que les diputacions gestionen per delegació 
o encàrrec de gestió.

2.3 El tractament de dades a què es refereixen els apartats anteriors pot consistir en qualsevol operació o procediment  
tècnic, automatitzat o no, que permeti la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació i cancel·lació de dades, 
com també les cessions que resultin de comunicacions,  consultes,  interconnexions i  transferències.  L'encàrrec pot 
consistir  directament  a  realitzar  de  forma  exclusiva  un  o  més  tractaments  o  bé  altres  prestacions  que,  de  forma 
instrumental, comportin qualsevol tractament de dades personals.

2.4 També pot existir encàrrec del tractament en aquells casos en què no es produeixi.

un accés a dades que es trobaven prèviament en poder dels organismes que fan l'encàrrec de gestió, sinó que, en 
compliment de l'encàrrec realitzat, les dades siguin obtingudes, amb l'empara de la llei, per l'organisme que ha de dur a 
terme l'actuació de gestió recaptatòria en compliment del conveni.

Tercera. Identificació dels fitxers afectats.

3.1 Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte de l'encàrrec de tractament de les dades 
previst a la clàusula 2.1 anterior, l'Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, Base – Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, Xarxa Local de Municipis de la  
Diputació de Girona i l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida les dades  
amb transcendència tributària dels contribuents esmentats als fitxers de remesa de deutes que els resultin necessàries, 
contingudes als fitxers amb dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l'Agència Tributària de Catalunya que 
es detallen a l'annex 1. Aquests fitxers estan regulats per l'Ordre ECF/561/2010, de 4 de novembre, per la qual es 
regulen els fitxers de dades de caràcter personal existents a l'Agència Tributària de Catalunya.

3.2 Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte de l'encàrrec de tractament de les dades 
previst  a  la  clàusula  2.2  anterior,  l'Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  Base  –  Gestió 
d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona i l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida posen a disposició de l'Agència Tributària de Catalunya 
les dades amb transcendència tributària dels contribuents esmentats als fitxers de remesa de deutes que els resultin 
necessàries, contingudes als fitxers amb dades de caràcter personal que es detallen a l'annex 2.

Quarta. Obligacions de l'organisme encarregat del tractament de les dades.

L'organisme encarregat del tractament queda sotmès a la normativa de protecció de dades vigent i, de forma especifica, 
a les condicions següents:

a) Utilitzar les dades que formen part dels fitxers, o les que reculli per a ser-hi incloses, només per a la finalitat objecte 
de l'encàrrec, d'acord amb el que estipula ell Conveni de 5 de maig de 2015.

b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions de l'òrgan que ha fet l'encomana de gestió.

c) No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat que compti amb habilitació 
legal  per  fer-ho  o  amb  l'autorització  expressa  del  responsable  del  fitxer  o  tractament,  en  els  supòsits  legalment 
admissibles.  L'encarregat pot  comunicar les dades a altres encarregats del  tractament  expressament designats pel 
responsable per a la mateixa finalitat o una altra que sigui compatible.

d)  Mantenir  el  deure de secret  respecte de les dades de caràcter  personal  a què hagin tingut  accés en virtut  de 
l'encàrrec de tractament, fins i tot després de finalitzar el seu objecte.
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e) Adequar, si cal, el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats de l'encàrrec de tractament.

f) Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen als seus treballadors afectats.

g) Implantar les mesures de seguretat que corresponguin segons el nivell de seguretat de cadascun dels fitxers als 
quals accedeixin, d'acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

h) Designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat a l'organisme que efectua l'encàrrec.

i)  Sotmetre's  a  les  auditories  de  compliment  de  la  normativa  de  protecció  de  dades  que  decideixi  l'òrgan que fa 
l'encàrrec.

j) Retornar a l'organisme que ha fet l'encàrrec les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin aquestes 
dades, un cop complerta la prestació, excepte quan les dades siguin sol·licitades per l'Agència Tributària de Catalunya 
en virtut del que disposa la llei i a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves competències.

Cinquena.- Obligacions de l'organisme que fa l'encàrrec.

Correspon a l'organisme que fa l'encàrrec del tractament de les dades:

a) Lliurar a l'òrgan encarregat de la gestió recaptatòria executiva, d'acord amb el que preveu el Conveni de 5 de maig de 
2015, les dades a què es refereix la clàusula tercera d'aquest Conveni.

b) Si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una còpia a l'encarregat del tractament.

c) Vetllar perquè l'encarregat de la gestió recaptatòria executiva adopti les mesures de seguretat exigibles, d'acord amb 
el que estableix la normativa de protecció de dades.

Sisena. Exercici de drets.

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació i cancel·lació davant l'organisme encarregat del 
tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça convinguda de l'organisme que fa l'encàrrec. La 
comunicació s'ha de fer de forma immediata, i  en cap cas més enllà del dia laborable següent a la recepció de la 
sol·licitud, juntament, si escau, amb les altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud, per tal 
que el responsable del tractament pugui resoldre la sol·licitud dins el termini establert per la llei, i tot això sens perjudici 
de trametre la documentació original pel conducte ordinari.

Les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació es podran efectuar a les adreces electròniques o 
llocs web que es detallen a l'annex 3.

Setena. Comissió de Seguiment.

El seguiment d'aquest Conveni el fa la mateixa Comissió de Seguiment establerta a l'acord vuitè del Conveni de 17 de 
setembre de 2013, que es va constituir el dia 3 de febrer de 2014, amb les facultats i funcions previstes a l'article 14 del  
Conveni de 5 de maig de 2015.

Vuitena. Resolució de conflictes.

L'ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  és  el  competent  per  resoldre  les  qüestions  litigioses  que  es  puguin 
plantejar entre les parts.

Novena. Causes de resolució.

Aquest Conveni s'extingirà per les causes següents:

a) El transcurs del temps de la seva vigència i, si s'escau, de la pròrroga.

b) L'incompliment manifest i persistent de qualsevol dels acords que conté.

c) El mutu acord de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
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d) La impossibilitat legal o material, degudament justificada, de continuar amb l'objecte del Conveni.

e) La denúncia unilateral manifestada per alguna de les parts amb sis mesos d'anticipació, si bé en cas de denúncia per 
part d'alguna de les diputacions, l'ATC i les diputacions no denunciants poden convenir la subsistència del Conveni.

f) La resta de causes d'extinció regulades per llei.

Desena. Vigència, eficàcia, revisió.

10.1. Aquest Conveni obliga las parts signatàries des del dia de la seva celebració i serà eficaç quan sigui publicat 
íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida.

10.2. Aquest Conveni tindrà una vigència des del dia de la seva celebració fins el dia 5 de maig de 2020, i es podrà 
prorrogar  expressament  per  quatre  anys més.  Tanmateix  la  seva  vigència resta  supeditada  a la  del  Conveni  que 
desenvolupa,  signat  el  dia  5  de maig de  2015 per  les mateixes administracions,  la  resolució  del  qual  comportarà 
automàticament la d'aquest.

10.3.  Aquest  Conveni  es pot  revisar  o  modificar  de comú acord a instàncies de  les diputacions i  de l'ATC,  quan  
circumstàncies legals o objectives ho facin aconsellable. En particular, pot ser modificat, si escau, per ser adaptat al 
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 (Reglament general de protecció de dades), d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018.

I, en prova de conformitat i a un sol efecte, signen aquest Conveni per quintuplicat a Barcelona, el dia 7 de juliol de  
2017.

Annex 1. Fitxers amb dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l'Agència Tributària de Catalunya posades a 
disposició de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Base – Gestió d'Ingressos de la Diputació 
de Barcelona, Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona i l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de 
Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

1. Nom del fitxer: Gestió i atenció tributària.

Responsable del fitxer: director de l'Agència Tributària de Catalunya.

Nivell de protecció: Alt.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 212257012-V.

2. Nom del fitxer: Comprovació de béns.

Responsable del fitxer: director de l'Agència Tributària de Catalunya.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 212257020-W.

3. Nom del fitxer: Recaptació.

Responsable del fitxer: director de l'Agència Tributària de Catalunya.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 204200068-L.

4. Nom del fitxer: Sancions.

Responsable del fitxer: director de l'Agència Tributària de Catalunya. C
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Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 204200089-V.

Annex 2. Fitxers amb dades de caràcter personal  sota la responsabilitat  de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació  de Barcelona,  Base – Gestió  d'Ingressos de la  Diputació  de Barcelona,  Xarxa  Local  de Municipis  de la 
Diputació de Girona i l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida posades 
a disposició de l'Agència Tributària de Catalunya.

A) Fitxers de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

1. Nom del fitxer: Gestió d'impostos locals i altres ingressos de dret públic.

Responsable del fitxer: Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 210038032-P.

2. Nom del fitxer: Cens d'obligats.

Responsable del fitxer: Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 210038034-X.

3.Nom de fitxer: Inspecció de tributs.

Responsable del fitxer: Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 211096022-K.

4. Nom del fitxer: Recursos i reclamacions.

Responsable del fitxer: Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 210038022-K.

5. Nom del fitxer: Sistema integrat recaptació període voluntari.

Responsable del fitxer: Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 210038010-D.

6. Nom del Fitxer: Sistema integrat recaptació període executiu.

Responsable del fitxer: Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 211096020-L. C
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B) Fitxers sota la responsabilitat de BASE – Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona.

1. Nom del fitxer: Subjecte i Representants.

Responsable del fitxer: BASE – Gestió d'Ingressos.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 206016056L.

2. Nom del fitxer: Gestió d'Impostos Locals i altres ingressos de Dret Públic.

Responsable del fitxer: BASE – Gestió d'Ingressos.

Nivell de protecció: Mitjà.

Números d'inscripció a l'APDCAT: 206016034C, 206016080C, 206016016W, 206016062W, 206016064G, 206016052S, 
206016076Q, 206016074Z, 206016072N, 206016046D, 206016012K, 206016022P, 206016044F, 206016048B.

3. Nom del fitxer: Voluntària.

Responsable del fitxer: BASE – Gestió d'Ingressos.

Nivell de protecció: Mitjà.

Números d'inscripció a l'APDCAT: 206016010L, 206016042M.

4.Nom del fitxer: Executiva.

Responsable del fitxer: BASE – Gestió d'Ingressos.

Nivell de protecció: Mitjà.

Números d'inscripció a l'APDCAT: 206016058K, 206016086A, 206016036E, 206016038R.

5.Nom del fitxer: Inspecció.

Responsable del fitxer: BASE – Gestió d'Ingressos.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 206016018G.

6. Nom del fitxer: Recursos, sol·licituds, queixes i reclamacions.

Responsable del fitxer: BASE – Gestió d'Ingressos.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 206016024X.

7. Nom del fitxer: Multes i Sancions administratives.

Responsable del fitxer: BASE – Gestió d'Ingressos.

Nivell de protecció: Mitjà.

Números d'inscripció a l'APDCAT: 206016026N, 206016028Z. C
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C) Fitxers sota la responsabilitat de Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona.

1. Nom del fitxer: Gestió tributària i recaptació.

Responsable del fitxer: Gerència.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 206087085R.

2. Nom del fitxer: Atenció al ciutadà.

Responsable del fitxer: directora de l'Àrea d'Administració i Organització.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 216117004B.

3. Nom del fitxer: Inspecció.

Responsable del fitxer: director de l'Àrea d'Inspecció Tributària.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 208163025F.

4. Nom del fitxer: Usuaris Carpeta Ciutadana.

Responsable del fitxer: director de Serveis i Sistemes Informàtics.

Nivell de protecció: Bàsic.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 208163012V.

5. Nom del fitxer: Bústia de contacte.

Responsable del fitxer: director de Serveis i Sistemes Informàtics.

Nivell de protecció: Bàsic.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 208163020W.

D) Fitxers sota la responsabilitat de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la 
Diputació de Lleida.

Nom del fitxer: Recaptació executiva.

Responsable del fitxer: OAGRTL.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 206073038-F.

Nom del fitxer: Recaptació.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 206073040-D.

Nom del fitxer: Atenció al contribuent. C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
15

02
0



9

Dimarts, 1 d'agost de 2017

Responsable del fitxer: OAGRTL.

Nivell de protecció: Mitjà.

Número d'inscripció a l'APDCAT: 206073042-B.

Annex 3. Adreces on es poden presentar les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les 
dades personals.

Agència Tributària de Catalunya: inspeccio.serveis@atc.cat.

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:orgt.assessoria@diba.cat.

BASE – Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona: https://www.base.cat.

Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona: https://seu.xalocgirona.cat.

Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida: oagrtl@diputaciolleida.cat.

Signatures:  Josep  Lluís  Salvadó  i  Tenesa,  President  de  l'Agencia  Tributària  de  Catalunya;  Joan  Carles  García  i  
Cañizares, Diputat de la Diputació de Barcelona; Joan Piñol Mora, Diputat de la Diputació de Tarragona; Jordi Camps i  
Vicente, Diputat de la Diputació de Girona i Rosa Maria Perelló i Escoda, Diputada de la Diputació de Lleida".

Barcelona, 25 de juliol de 2017
La secretària delegada de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
21-07-2016), Leonor Alonso González
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