
Tractaments de dades personals a l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

Codi ASPB
Dependència 

responsable
Nom Finalitat

Cessions de dades (a 

banda de jutges i 

tribunals)

Tipologia de dades
Categoria 

d'interessats
Legitimació del tractament

Transferències 

internacionals

SAL 01
Direcció de Seguretat 

Alimentària

Expedients i actes d'inspecció 

d'establiments alimentaris
Realizació de tasques de vigilància i control oficial alimentari

A l'òrgan municipal o autonòmic 

que exerceixi competències 

similars o complementàries

Dades identificatives de les 

persones implicades i de l'activitat

Titulars dels establiments i 

empreses objecte d'inspecció i 

persona que atèn i signa l'acta 

d'inspecció

Llei 18/2009 de Salut Pública

Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo

Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo

No

SAL 02
Direcció de Seguretat 

Alimentària

Certificats sanitaris d'exportació 

d'aliments i altres 

Gestionar la sol·licitud de certificat sanitari d'exportació o altres 

certificats sanitaris

A l'òrgan municipal o autonòmic 

que exerceixi competències 

similars o complementàries

Dades identificatives de qui 

realitza la sol·licitud, i de 

l'establiment expedidor, 

exportador i destinatari

Operadors/es que ho 

sol·liciten
Consentiment de la persona interessada No

SAL 03
Direcció de Seguretat 

Alimentària

Registre Sanitari d'Indústries i 

Productes Alimentaris de Catalunya 

(RSIPAC)

Inscripció en el Registre sanitari d’Indústries i Productes 

Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)

Departament de Salut de la 

Generalitat

Dades identificatives de qui 

realitza la sol·licitud i de 

l'operador/a alimentari/ària

Operadors/es que ho 

sol·liciten
Consentiment de la persona interessada No

SAL 04
Direcció de Seguretat 

Alimentària

Registre d'Establiments Minoristes 

d'Alimentació de Barcelona (REMAB)

Inscripció en el  Registre d'Establiments Minoristes 

d'Alimentació de Barcelona (REMAB)
No

Dades identificatives de qui 

realitza la sol·licitud i de 

l'operador/a alimentari/ària

Operadors/es que ho 

sol·liciten
Consentiment de la persona interessada No

SAL 05
Direcció de Seguretat 

Alimentària

Consultes i peticions de cita prèvia 

amb el personal tècnic de seguretat 

alimentària

Atenció a la ciutadania i als operadors alimentaris No
Dades identificatives de qui 

realitza la consulta o sol·licitud 

Ciutadania o operadors/es 

alimentaris/àries que fan 

peticions

Consentiment de la persona interessada No

SAL 06
Direcció de Seguretat 

Alimentària

Queixes i denúncies en matèria de 

seguretat alimentària

Gestió de queixes i denúncies en matèria de seguretat 

alimentària
No

Dades identificatives de qui 

presenta la queixa o denúncia

Dades de l'establiment objecte de 

la queixa o denúncia

Persona que formula la queixa 

o denúncia

Consentiment de la persona interessada i exercici de les competències 

reconegudes en la normativa vigent
No

SEQUIA 01
Qualitat i Intervenció 

Ambiental

Vigilància i control d'activitats 

ambientals amb risc potencial per a 

la salut D8

Realització de tasques de control sanitari

A l'òrgan municipal o autonòmic 

que exerceixi competències 

similars o complementàries

Dades identificatives de la 

persona que atèn la inspecció i 

activitat

Titulars dels establiments Llei 18/2009, de Salut Pública No

SEQUIA 02
Qualitat i Intervenció 

Ambiental

Vigilància i control de l'aigua de 

consum
Realització de tasques de control sanitari No

Dades identificatives de la 

persona que ha fet la notificació, i 

de la propietat

Persones que ho sol·liciten o a 

qui es fa analítica d'aigua 

d'ofici per risc sanitari

Llei 18/2009, de Salut Pública No

SEQUIA 03
Qualitat i Intervenció 

Ambiental

Autorizacions sanitàries 

d'establiments amb risc potencial 

per a la salut

Realització de tasques de control sanitari

A l'òrgan municipal o autonòmic 

que exerceixi competències 

similars o complementàries

Dades identificatives de la 

persona que ha fet la sol·licitud, i 

de l'establiment

Titulars dels establiments Llei 18/2009, de Salut Pública No

SEQUIA 04
Qualitat i Intervenció 

Ambiental

Registre d'Establiments i Serveis 

Plaguicides (ROESP)
Realització de tasques de control sanitari

A l'òrgan municipal o autonòmic 

que exerceixi competències 

similars o complementàries

Dades identificatives de la 

persona que ha fet la sol·licitud, i 

de l'establiment

Titulars dels establiments o 

serveis plaguicides
Llei 18/2009, de Salut Pública No

SVIPLA
Vigilància i Control de 

Plagues Urbanes

Vigilància i Control de Plagues 

Urbanes

Gestió de denúncies i peticions relacionades amb el control de 

plagues urbanes

A l'òrgan municipal que exerceixi 

competències similars o 

complementàries

Dades identificatives
Ciutadania que fa peticions o 

queixes

Consentiment de la persona interessada i exercici de les competències 

reconegudes en la normativa vigent
No

BDE-EPI Epidemiologia

Malalties de Declaració Obligatòria 

(MDO) Enquesta epidemiològica de les MDOs per notificar-les al 

sistema de vigilància i realitzar activitats de prevenció i control

Departament de Salut
Dades identificatives i clíniques 

dels afectats

Persones afectades per les 

MDO

Llei 18/2009 de Salut Pública i Decret 203/2015 pel qual es crea la Xarxa de 

Vigilància Epidemiològica
No

BDE-VIH Epidemiologia Enquesta VIH i SIDA

Enquesta epidemiològica de casos amb infecció VIH o SIDA per 

notificar-les al sistema de vigilància i realitzar activitats de 

prevenció i control

Departament de Salut
Dades identificatives i clíniques 

dels afectats
Persones afectades

Llei 18/2009 de Salut Pública i Decret 203/2015 pel qual es crea la Xarxa de 

Vigilància Epidemiològica
No

BDE-BROT Epidemiologia Brots epidèmics

Investigació de les exposicions específiques de les persones 

relacionades amb cada brot amb la finalitat d'aconseguir-ne el 

control i prevenir casos de manera ràpida i efectiva.

Departament de Salut
Dades identificatives i clíniques 

dels afectats.

Persones afectades o 

exposades

Llei 18/2009 de Salut Pública i Decret 203/2015 pel qual es crea la Xarxa de 

Vigilància Epidemiològica
No

 BDE-CONTB Epidemiologia Enquesta contactes tuberculosi
Enquesta epidemiològica dels contactes de casos de tuberculosi 

per realitzar activitats de prevenció i control
Departament de Salut

Dades idenificatives de les 

persones implicades

Persones afectades o 

exposades

Llei 18/2009 de Salut Pública i Decret 203/2015 pel qual es crea la Xarxa de 

Vigilància Epidemiològica
No
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BDE-CONTA Epidemiologia

Contactes de malalties de declaració 

obligatòria diferents de la 

tuberculosi 

Enquesta epidemiològica dels contactes de casos de diverses 

malalties de declaració obligatòria per realitzar activitats de 

prevenció i control 
Departament de Salut

Dades identificatives de les 

persones implicades
Persones beneficiàries

Llei 18/2009 de Salut Pública i Decret 203/2015 pel qual es crea la Xarxa de 

Vigilància Epidemiològica
No

BDE-SOJA Epidemiologia

Registre de casos d'asma 

potencialment relacionats amb 

l'al·lergogen de soja 

Prevenció i control dels brots d'asma No
Dades identificatives i clíniques 

dels afectats.
Persones afectades

Llei 18/2009 de Salut Pública i Decret 203/2015 pel qual es crea la Xarxa de 

Vigilància Epidemiològica
No

USL 01 Salut i Treball
Vigilància de les malalties 

relacionades amb el treball
Vigilància de les malalties relacionades amb el treball 

Als serveis sanitaris implicats en 

l'atenció a la persona afectada

Dades identificatives, laborals i 

clíniques dels afectats
Persones afectades Contracte CatSalut No

USL 02 Salut i Treball Vigilància de l'exposició a amiant                               Vigilància post ocupacional de treballadors exposats a amiant
Als serveis sanitaris implicats en 

l'atenció a la persona afectada

Dades identificatives, laborals i 

clíniques dels afectats
Persones afectades Contracte CatSalut No

CAMAMA
Avaluació i Mètodes 

d'Intervenció

Programa de cribratge de càncer de 

mama
Prevenció de les morts prematures per càncer de mama

Serveis sanitaris implicats en el 

programa

Dades identificatives de les 

persones participants
Persones beneficiàries Contracte CatSalut No

 BDSI-ESBA
Sistemes d'Informació en 

Salut
Enquesta de salut de Barcelona Realització de l'enquesta de salut de Barcelona No

Dades identificatives de les 

persones que participen  i 

resposta a l'enquesta (dissociades 

pero relacionables)

Persones que participen Pla d'Estadística de Catalunya No

BDSI-AT
Sistemes d'Informació en 

Salut
Lesions per trànsit

Coneixement de les urgències hospitalàries i els efectes en la 

salut de les lesions pel trànsit
No

Dades identificatives i clíniques 

dels afectats
Persones afectades Pla d'Estadística de Catalunya No

BDSI-EEVV 01
Sistemes d'Informació en 

Salut
Estadística de naixements

Realització d'estadístiques de naixements i 

de mortalitat perinatal No
Dades identificatives dels nadons 

i dels pares
Persones afectades Pla d'Estadística de Catalunya No

BDSI-SMI
Sistemes d'Informació en 

Salut

Indicadors de salut sexual i 

reproductiva 
Realització del càlcul dels indicadors relacionats amb la salut 

sexual i reproductiva
No Dades identificatives i del procés Persones afectades Pla d'Estadística de Catalunya No

 BDSI-EEVV 02
Sistemes d'Informació en 

Salut

Estadística de mortalitat
Realització d'estadístiques de mortalitat 

Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad

Dades identificatives i territorials 

de les persones afectades i causa 

bàsica de defunció

Persones afectades Pla d'Estadística de Catalunya No

 BDSI-EEVV 03

Sistemes d'Informació en 

Salut, i Prevenció i 

Atenció a les 

Drogodependències

Registre de mortalitat 

per causes externes
Millora de les estadístiques de mortalitat Departament de Salut

Dades identificatives i territorials 

de les persones afectades i causa 

bàsica de defunció

Persones afectades Pla d'Estadística de Catalunya i Plan Nacional de Estadística No

SEPAD 01

Prevenció i

 Atenció a les 

Drogodependències

Pacients en tractament per 

drogodependències (SICAS)

Coneixement de les característiques de les persones ateses als 

CAS segons tipologia
Departament de Salut

Dades identificatives, socials i 

clíniques dels afectats
Persones ateses

Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació relacionats amb 

la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica
No

SEPAD 02

Prevenció i

 Atenció a les 

Drogodependències

Estadística d'episodis atesos a 

urgències hospitalàries per drogues  

Realitzar l'estadística d'episodis atesos a Urgències 

Hospitalàries relacionats amb el consum de drogues

Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad

Dades identificatives i clíniques 

dels afectats
Persones ateses Conveni amb el Dept Salut finançat pel PNSD, i Plan Nacional de Estadística No

SEPAD 03

Prevenció i

 Atenció a les 

Drogodependències

Estadística d'inicis de tractament per 

drogodependències

Realitzar l'estadística d'inicis de tractament per 

drogodependències
Departament de Salut

Identificador anonimitzat 

(codiplan) i dades clíniques dels 

afectats

Persones ateses Conveni amb el Dept Salut finançat pel PNSD, i Plan Nacional de Estadística No

SEPAD 04

Prevenció i

 Atenció a les 

Drogodependències

Servei d'Orientació sobre Drogues 

(SOD)

Gestió del programa de mesures alternatives a les 

sancionadores en menors 

Cossos policials que imposen les 

sancions

Dades identificatives dels afectats 

i del programa
Persones beneficiàries

Consentiment de la persona interessada

Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana
No

SEPAD 05

Prevenció i

 Atenció a les 

Drogodependències

Menors que acudeixen a tractament 

sense ser acompanyats

Gestió de l'atenció a pacients menors d'edat en els CAS de 

l'ASPB que hi van sense ser acompanyats d'un adult
No

Dades identificatives i clíniques 

dels afectats
Persones ateses

Llei 21/2000, sobre els drets d'informació relacionats amb la salut i 

l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.
No

SEPAD 06

Prevenció i

 Atenció a les 

Drogodependències

Registre dels informes mèdics per 

als pacients en tractament substituiu 

(TMM) que hagin de viatjar fora del 

territori de Catalunya 

Garantir la continuïtat del tractament amb metadona fora de 

Catalunya i/o Espanya 
Ministerio del Interior

Dades identificatives i clíniques 

dels afectats
Persones beneficiàries Consentiment de la persona interessada No

VV Baluard

Prevenció i

 Atenció a les 

Drogodependències

Videovigilància_CAS Baluard Videovigilància per prevenir furts i robatoris Cossos policials si hi ha delictes Imatge
Persones ateses i que 

treballen al centre
Interès legítim del/la titular del centre No

PROMS-01 Salut Comunitària Promoció de la salut a l'escola Gestió dels programes de salut a les escoles No

Dades identificatives i de contacte 

de les persones participants com 

a docents, i dades de contacte de 

les persones participants

Persones beneficiàries Consentiment de la persona interessada No
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PROMS-02 Salut Comunitària Barcelona Salut als Barris Gestió dels programes de salut als barris No
Dades identificatives i del 

programa
Persones beneficiàries Consentiment de la persona interessada No

PROMS-03

Programes i 

Intervencions 

Preventives

Prevenció d'infeccions-HSH Gestió dels programes de prevenció d'infeccions en HSH No Dades mínimes de contacte Persones beneficiàries Consentiment de la persona interessada No

PROMS-04

Programes i 

Intervencions 

Preventives

Registre de vacunacions  
Gestió de plans i programes per garantir la protecció envers 

malalties vacunables

Serveis sanitaris implicats en 

l'atenció a la persona afectada

Dades identificatives, i de les 

vacunes administrades
Persones beneficiàries

Consentiment de la persona interessada i exercici de les competències 

reconegudes en la normativa vigent
No

ARDOC-ASPB-

01

Recerca, Docència i 

Comunicació
Estudis i projectes de recerca Gestió de l'activitat de recerca No

Dades identificatives de les 

persones implicades
Persones interessades Consentiment de la persona interessada No

ARDOC-ASPB-

02

Recerca, Docència i 

Comunicació
Comunicació (mailing) 

Enviament de comunicacions i butlletins relacionats amb 

l'activitat de l'ASPB a les institucions i persones implicades o 

interessades

No Dades identificatives i de contacte Persones beneficiàries Consentiment de la persona interessada No

PRL ASPB 01
Prevenció de  Riscos 

Laborals 
Prevenció de  Riscos Laborals (PRL) Prevenció d'accidents de treball i malalties professionals No

Dades identificatives, 

ocupacionals i de lesions o 

malalties

Persones que treballen a 

l'ASPB
Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales No

GES ASPB 01

Gestió Econòmica, 

Recursos Humans i 

Organització

Clients i proveïdors Gestió de clients i proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

Agència Tributària, bancs i caixes, 

intervenció de control financer 

de la Generalitat 

Dades identificatives i bancàries Clients i proveïdors Execució de contractes i convenis No

GES ASPB 02

Gestió Econòmica, 

Recursos Humans i 

Organització

Cobaments i taxes Gestió de cobraments i taxes
Institut Municipal d'Hisenda i 

Agència Tributària
Dades identificatives i bancàries Clients, usuaris i proveïdors

RDL 2/2004 que aprova el text refòs de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales 

DL 3/2002 que aprova text refòs de la Llei de Finances Públiques de Catalunya

No

RH-ASPB-01

Gestió Econòmica, 

Recursos Humans i 

Organització

Nòmines i gestió de personal
Gestió de les nòmines i/o altres aspectes administratius de les 

persones empleades

Agència Tributària, caixes i bancs, 

Seguretat Social i altres 

administracions per acreditar 

serveis prestats

Dades identificatives, familiars  i 

bancàries

Persones que treballen a 

l'ASPB
Execució de contractes i Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector públic No

RH-ASPB-02

Gestió Econòmica, 

Recursos Humans i 

Organització

Selecció i provisió del personal Gestió dels processos de selecció de l'Agència No Dades identificatives i de contacte Persones beneficiàries Consentiment de la persona interessada No

RH ASPB-03

Gestió Econòmica, 

Recursos Humans i 

Organització

Registres de formació de Recursos 

Humans
Gestió de la formació de les persones de l'Agència No

Dades identificatives de les 

persones implicades

Persones que treballen a 

l'ASPB

Execució de contractes

Ley 40/2015 de Régimen jurídico del sector público 
No

RH ASPB-04

Gestió Econòmica, 

Recursos Humans i 

Organització

Col·laboradors habituals, sovint 

presencialment, que no són 

empleats

Gestió del seguiment i desenvolupament de les accions 

acordades
No

Dades identificatives de les 

persones implicades
Persones beneficiàries Consentiment de la persona interessada No

JURI-ASPB-01
Secretaria i Assessoria 

Jurídica

Servei d'Assessoria Jurídica i 

Secretaria
Gestió de les actuacions coercitives en defensa de la salut No

Dades identificatives de la 

persona implicada o del titular i/o 

responsable de l'establiment 

Titulars o empleats/des dels 

establiments / Ciutadania 

denunciant

Llei 18/ 2009 de Salut Pública No

SEGE-ASPB-01 Serveis Generals Control de visites Gestió del control d'entrada als edificis principals de l'ASPB No Dades identificatives de les visites Persones usuàries Consentiment de la persona interessada No
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