Registre d'activitats de tractament: finalitats tributàries

Informació de l’activitat de tractament de dades amb
finalitats tributàries

1. Denominació del tractament
Tractament de dades amb finalitats tributàries

2. Entitat responsable
Agència Tributària de Catalunya (ATC)
Pg. de la Zona Franca, 46. 08038 Barcelona
Tel. 93 551 50 00
A/e consultes@atc.cat

3. Delegat de protecció de dades
El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental
a la protecció de dades personals a l’ATC i de supervisar el compliment de la normativa
reguladora.
Dades de contacte:
Àrea d’Inspecció de Serveis
Pg. de la Zona Franca, 46. 08038 Barcelona
Tel. 93 551 50 00
A/e: dpd@atc.cat

4. Antecedents
Els antecedents corresponents a aquest tractament són els fitxers d’Inspecció Tributària,
Atenció i gestió tributària, Queixes i suggeriments, Recaptació, Sancions i Comprovació
de béns, regulats a l’ordre ECF/561/2010 del 4/11/2010 (DOGC 5770). [Ordre pendent de
derogació]

5. Finalitats del tractament
5.1

Realitzar les tasques relacionades amb la gestió i liquidació tributària en
relació als tributs estatals cedits i propis de la Generalitat de Catalunya.
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5.2

Gestionar i controlar la funció inspectora en matèria tributaria.

5.3

Comprovar les autoliquidacions i declaracions presentades pel contribuents i,
quan s’escaigui, confeccionar les liquidacions complementaries i altres
actuacions de lluita contra el frau.

5.4

Desenvolupar les tasques d’informació i atenció ciutadana, incloses les
respostes a les queixes i suggeriments que es reben a l’Agència Tributària de
Catalunya per part dels ciutadans o ciutadanes o de personal adscrit a
l’Agència, amb la finalitat de controlar el bon funcionament de l’Agència.

5.5

Gestionar i tramitar els expedients sancionadors incoats en matèria tributària,
així com controlar el pagament de les sancions imposades.

5.6

Executar totes les actuacions relacionades amb la recaptació de:
• Deutes tributaris en període voluntari o executiu, incloses les subhastes de
béns, des del seu inici fins al seu tancament, tant propis com pertanyents a
altres administracions conveniades,
• Deutes no tributaris en període executiu d’altres Departaments de la
Generalitat o a altres organismes públics.

5.7

Comprovar el valor dels béns mobles o immobles dels intervinents en
expedients tributaris.

5.8

Atendre les consultes i sol·licituds d’accés a la informació pública formulades
a l’empara de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

5.9

Col·laborar amb altres administracions tributàries i/o amb les administracions
locals de Catalunya, a l’empara dels acords i convenis que correspongui.

5.10

Subscripció a butlletins: es recullen les dades identificatives dels ciutadans
que sol·liciten rebre els butlletins informatius de l’ATC. Per a aquesta finalitat,
es recull el consentiment explícit de l’interessat

6. Legitimació de les operacions
La normativa tributària amb rang de llei enumerada tot seguit faculta a l’Agència Tributària
de Catalunya, en tant que administració tributària, per dur a terme les operacions incloses
en aquest tractament.
Aquesta mateixa normativa estableix l’obligació de contribuents, entitats i persones
físiques i jurídiques, de facilitar les dades amb transcendència tributària requerides per
l’Agència Tributària de Catalunya, sense que sigui necessari el consentiment de
l’interessat.
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Les dades tributàries en poder de l’administració tenen caràcter reservat i no poden ser
revelades ni cedides a tercers, excepte quan una llei ho prevegi.
Els treballadors de l’Agència Tributària de Catalunya estan subjectes al deure de sigil de
les dades tributàries.
Base jurídica del tractament:
•
•

Llei 58/2003, general tributària, parcialment modificada per la Llei 34/2015.
Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi Tributari de Catalunya i d’aprovació dels
llibres primer, segon, i tercer, relatius a l’Administració Tributària de Catalunya.

A la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (http://atc.gencat.cat) es pot
consultar tota la normativa aplicable.

7. Persones o col·lectius obligats a subministrar les dades
7.1

Tots aquells als quals la
normativa tributària imposa el compliment
d’obligacions tributàries sobre tributs estatals cedits i propis de la Generalitat
de Catalunya.

7.2

Persones físiques o representants de persones
d’inspeccions i/o sancions de caràcter tributari.

7.3

Persones físiques o jurídiques sotmès al deure de facilitar dades amb
transcendència tributària que els sol·liciti l’ATC.

7.4

Deutors tributaris, en període voluntari o executiu, o no tributaris, en període
executiu, respecte a la Generalitat de Catalunya o altres administracions
tributàries en conveni amb l’Agència.

7.5

Representants o intermediaris que actuïn en nom o representació dels
col·lectius esmentats anteriorment.

7.6

Sol·licitants d’atenció tributària per part de l’Agència Tributària de Catalunya
i/o que hagin presentat una queixa o un suggeriment a l’Agència Tributària de
Catalunya, ja siguin ciutadans o ciutadanes, persones contribuents o personal
adscrit a l’Agència.

7.7

Totes aquelles persones que s’adrecin a l’Agència Tributària de Catalunya en
el marc d’actuacions conjuntes amb altres administracions tributàries en
conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya.

7.8

Persones que sol·liciten accés a la informació pública en poder de l’ATC, a
l’empara de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
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7.9

Persones que desitgen rebre els butlletins informatius de l’ATC que s’envien
mitjançant el correu electrònic.

7.10

Persones que desitgen participar com a licitadors en el subhastes de béns a
embargar que dugui a terme l’ATC.

Per a les persones o col·lectius enumerats als punts 7.1 a 7.5 és obligatori facilitar les
dades, i, en cas de no fer-ho, podrien ser sancionats d’acord amb la normativa tributària.
Per a les persones o col·lectius enumerats als punts 7.6 al 7.9, cal que subministrin les
dades per tal que se’ls pugui facilitar la informació o prestar l’atenció que sol·liciten, sens
perjudici que puguin estar també inclosos en els punts descrits al paràgraf anterior.
Per a les persones esmentades al punt 7.10, és necessari facilitar les dades per poder
participar en les subhastes.

8. Dades que es tracten
Dades personals de naturalesa tributària
-

Identificatives: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal/electrònica, telèfon.

-

De característiques personals: data de naixement/mort.

-

De circumstàncies socials.

-

Econòmiques i d'assegurances: ingressos, rendes, patrimoni, dades bancàries,
crèdits, préstecs, avals, hipoteques i altres garanties.

-

De transaccions: béns subministrats i/o rebuts, transaccions financeres.

-

De pagaments realitzats mitjançant la plataforma de pagaments: nom i cognoms, DNI
del pagador, numero de justificant, NRC.

-

Relatives a la comissió d'infraccions administratives.

-

Relatives a liquidacions tributàries i deutes no tributaris.

Dades de categories especials
-

Dades de salut: reconeixement del grau de discapacitat emesa per l'Institut Català de
Assistència i Serveis Socials o òrgan equivalent o altres documents mèdics
acreditatius d’aquesta discapacitat.
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9. Fonts de les quals s’obtenen dades
Les dades s’obtenen de la persona interessada o mitjançant el seu representant
legal.

També s’obtenen dades per cessió per part d’entitats i organitzacions obligats per llei a
cedir dades amb transcendència tributària a l’ATC:
•

Cens unificat de Contribuents: cens propi de l’ATC, compartit amb al resta
d’administracions tributàries de l’estat. S’actualitza amb dades provinents de la
DG de la Policia

•

Altres administracions tributàries:

•

-

Agència Estatal d'Administració Tributària (BDC, Zujar, cessions per
requeriments)

-

Organismes tributaris de diputacions, consells comarcals i ajuntaments
adherits al conveni “Tributs de Catalunya”.

Comunicacions de dades amb finalitat tributària:
-

Departaments de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms
Direcció general del Cadastre
Direcció General de Trànsit
Tresoreria General de la Seguretat Social
Entitats financeres
Col·legis professionals

•

Jutjats

•

Registres Públics:
-

Registre Mercantil,
Registre de la Propietat
Notaris

També s’obtenen dades mitjançant els formularis de denúncies tributàries i mitjançant els
escrits de consultes, queixes i suggeriments que presenten els ciutadans i contribuents.

10. Cessions previstes
L’Agència Tributària de Catalunya no cedirà les dades a cap altra entitat o institució,
nacional o internacional, excepte aquells casos previstos per les lleis. En aquest sentit, es
preveuen cessions a:
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-

-

Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i altres administracions
tributàries, entre els quals els organismes tributaris de diputacions, consells
comarcals i ajuntaments adherits al conveni “Tributs de Catalunya” de
col·laboració en matèria tributària.
Departaments de la Generalitat de Catalunya, segons el que estableix la
normativa vigent tributària.
Òrgans econòmics-administratius, jutjats i tribunals de Justícia

11. Presa de decisions automatitzades
Els sistemes de tractament duen a terme càlculs i prioritzacions automatitzats que
serveixen de bades a les decisions dels gestors, d’acord amb els plans i procediments
establerts per l’ATC, que garanteixen la intervenció humana i la possibilita de presentar
reclamacions dels interessats, d’acord amb el procediment administratiu.
Per tant, no es prenen decisions basades únicament en el tractament automatitzat que
afectin els interessats.

12. Encarregats del tractament
Proveïdors externs
L’ATC contracta proveïdors externs que duen a terme tasques informàtiques o altres
serveis (tramesa de comunicacions, transport i emmagatzematge d’informació, etc.) per
compte de l’ATC.
Tots aquest proveïdors han signat els corresponents acords i compromisos de
confidencialitat segons els quals s’obliguen a tractar les dades d’acord amb les
instruccions de l’ATC, a mantenir la confidencialitat d’aquestes dades i el secret de la
informació a la qual hagin accedit.
Els proveïdors externs actuals amb accés a dades són:
•

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI): Com a proveïdor corporatiu de solucions TIC de la Generalitat
de Catalunya, és l’encarregat del tractament per a totes les finalitats del
Tractament per finalitats tributàries.
Per dur a terme aquestes tasques, el CTTI podrà subcontractar determinats
serveis a altres proveïdors.

•

Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC), en tant que exerceix les
competències relatives a la coordinació dels serveis corporatius d’informació i
d’atenció ciutadana per a tots els canals, entre els quals, el servei d’atenció
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telefònica 012. Té la condició d’encarregat de tractament per a les finalitats
següents:
- La prestació del servei d’informació tributària telefònica a través de la
plataforma 012
- La tramitació d’accions de gestió recaptatòria:
Pagaments amb targeta bancària
Presentació de sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments dels
ciutadans respecte als seus deutes, tant en període voluntari com
executiu.
Aquestes accions les duran terme els operadors del 012 en nom del ciutadà
mitjançant la Seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.
Per dur a terme aquestes tasques, la DGAC podrà subcontractar determinats
serveis a altres proveïdors.
•

Empresa proveïdora del servei de notificacions.

•

Empresa proveïdora del servei de transport de documents.

•

Empresa proveïdora del servei de custòdia documental (arxiu) en suport paper.

Entitats en conveni amb l’ATC que exerceixen funcions d’informació i atenció al
públic
L’Agència Tributaria de Catalunya, en el marc de la Xarxa Tributs de Catalunya, té
signats convenis amb diferents entitats públiques per a l’exercici de els següents
tasques:
-

Gestió i liquidació tributària en relació als tributs estatals cedits i propis de la
Generalitat de Catalunya

-

informació i atenció ciutadana, incloses les respostes a les queixes i
suggeriments dels ciutadans o ciutadanes o del personal adscrit a l’Agència
amb la finalitat de controlar el bon funcionament de l’Agència.

-

Totes les actuacions relacionades amb la recaptació de deutes tributaris en
període voluntari o executiu des del seu inici fins al seu tancament, tant propis
com pertanyents a altres administracions conveniades i la recaptació de
deutes no tributaris en període executiu d’altres departaments, organismes o
empreses públiques, tant si pertanyen a la Generalitat de Catalunya o a altres
organismes públics.
Les entitats que han signat aquests convenis són:
-

Organismes de gestió tributària de les Diputacions de Barcelona, de
Girona, de Lleida i de Tarragona.
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-

Institut municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

-

Ajuntament de Girona (només recaptació executiva)

-

Ajuntament de Terrassa

-

Agència Tributària de l’Ajuntament de Sabadell

-

Organismes tributaris dels Consells Comarcals de: La Selva, el Baix
Empordà, la Cerdanya i el Ripollès.

Totes aquestes entitats tenen la condició d’encarregats del tractament de l’ATC d’acord
amb l’article 28 de l’RGPD.

13. Termini de conservació de les dades
El termini de conservació de les dades en suport paper es regeix pels criteris d’avaluació i
tria documental.
Aquest criteris estableixen un període de conservació de:
-

Cinc (5) anys per als expedients de l’Impost de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats

-

Sis anys i mig (6,5) per als expedients dels impostos propis

-

Conservació per un període indefinit per als expedients de l’Impost de
successions i donacions i per a la tributació del joc.

La resta de dades en paper i les dades en suport informàtic es conserven per temps
indefinit.
Per a les dades recollides amb el consentiment de l’interessat (dades de subscripció a
butlletins informatius, dades de licitadors en subhastes de béns embargats) aquest poden
retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

14. Transferències internacionals
No està prevista cap transferència internacional de dades per a aquest tractament.
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15. Resum de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb la seva Política de seguretat, garanteix la
seguretat de la informació i de les dades de caràcter personal en relació a:
•
•
•
•
•

•

Confidencialitat: només les persones autoritzades tenen accés a la informació
sensible i/o privada.
Integritat: la informació i els mètodes amb què es processa són exactes i
complerts.
Disponibilitat i accés: els usuaris autoritzats poden accedir a la informació
sempre que ho necessiten.
Autenticitat i no-refutació: hi ha garantia de la identitat dels usuaris o dels
processos que tracten la informació i de l’autoria de les actuacions realitzades.
Auditabilitat / traçabilitat: garantia que qualsevol acció o transacció pugui ser
relacionada unívocament, assegurant el compliment de controls clau establerts en
les corresponents normatives.
Compliment legal: la informació de caràcter personal o emparada en alguna
legislació vigent es protegeix adientment.

16. Drets dels interessats
Les persones interessades podran sol·licitar exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació, i el dret a la portabilitat de les seves dades i a no ser
objecte de decisions automatitzades o d’elaboració de perfils a la següent adreça:
Agència Tributària de Catalunya
Àrea d’Inspecció de Serveis
Edifici T, Passeig de la Zona Franca, 46, 08038 Barcelona
Adreça electrònica: inspeccio.serveis@atc.cat
Restriccions:
-

-

D’acord amb la normativa tributària, en relació a les dades objecte d’aquest
tractament, no es pot autoritzar l’exercici dels drets de supressió, oposició,
limitació i del dret a no ser objecte de decisions automatitzades o d’elaboració de
perfils, excepte per a les dades recollides amb el consentiment de l’interessat
(dades de subscripció a butlletins informatius, dades de licitadors en subhastes de
béns embargats).
El dret a la portabilitat de les dades no és aplicable als tractaments efectuats en
l’exercici de poders públics (art. 20.3 RGPD)

A l’adreça https://atc.gencat.cat/proteccio-dades trobareu els formularis i el procediment
de sol·licitud
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17. Presentació de reclamacions
Les persones interessades poden presentar un reclamació davant de l’autoritat de
control:
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
Tel. 93 552 78 00
Fax. 93 552 78 30
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.cat
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