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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 
 

• IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS  
• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMENTATS  
• IMPOST SOBRE EL PATRIMONI    
• CANON DE SANEJAMENT D’AIGÜES     
• TAXA FISCAL DEL JOC 
• IMPOST SOBRE ESTADES TURISTIQUES 
• CENS SUBJECTES 
• GESTIÓ DE DADES PERSONALS SERVEI DE INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA – CITES PRÈVIES 
• ANOTACIONS REGISTRALS D’ENTRADA I SORTIDA REGWEB (I SISTEMA INTEGRAT DE REGISTRES) 
• TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ PER MITJÀ DE FORMULARIS, DECLARACIONS TRIBUTÀRIES I 

AUTOLIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES 
• DOCUMENTS, ESCRITS, NOTIFICACIONS, COMUNICACIONS I AVISOS DESTINATS A CONTRIBUENTS 
• PERSONES USUÀRIES REGISTRADES EN EL PORTAL DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
• GESTIÓ ADHESIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOCIAL 
• REPRESENTACIÓ 
• QUEIXES, SUGGERIMENTS I PETICIONS D’INFORMACIÓ DELS CIUTADANS I LA SEVA RELACIÓ AMB L’AGÈNCIA 

TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
• EXERCICI DE DRETS EN MATÈRIA PROTECCIÓ DE DADES 
• SANCIONS, RECÀRRECS I INTERESSOS 
• PROCEDIMENT INSPECTOR 
• LLISTATS ZÚJAR  
• PROCEDIMIENT DE RECAPTACIÓ 
• GESTIÓ DE DADES CADASTRALS 
• DADES PERSONALS EN OPERACIONS NOTARIALS   NECESSARIS PER AL CONTROL TRIBUTARI
• SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PER REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES 
• LLISTATS DE PÈRITS – PROCEDIMENT DE TAXACIÓ PERICIAL CONTRADICTÒRIA 
• PERSONES DE LES QUALS ES REQUEREIX INFORMACIÓ PER PART D’ORGANISMES JUDICIALS, ÒRGANS 

DEPENDENTS DE LA SEGURETAT SOCIAL I SIMILARS 
• GESTIÓ DE DADES DE PERSONES FISIQUES DEL REGISTRE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT 
• GESTIÓ DE DADES DE PERSONES FISIQUES PER OFICINES CERTIFICADORES (CERTIFICATS DE LA FNMT) 
• GESTIÓ DADES PERSONALS CUSTÒDIA CARTONS BINGO 
• GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
• INTERCANVI DE INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS TRIBUTÀRIES 
• APLICACIONS MÒBILS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
• RECAPTACIÓ DE LES TAXES QUE CONSTITUEIXEN RECURSOS DE LA HISENDA PÚBLICA DE LA COMUNITAT 

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
• CENS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
• PROVEÏDORS I PRESTADORS DE SERVEIS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
• PERSONAL DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
• SEGURETAT 
• CESSIÓ DE DADES A ÒRGANS ENCARREGATS DE LA GESTIÓ DEL BOIB I DEL BOE 
• CESSIÓ D’INFORMACIÓ DE PERSONES FISIQUES A EMPRESES DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL 
• TRACTAMENT D’INFORMACIÓ CONTINGUDA EN DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURAMENT A OPERADORS POSTALS 

PER A PROCEDIR A LA SEVA NOTIFICACIÓ. 
• CESSIÓ DE DADES A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA EN VIRTUT DEL CONVENI DE 

RECAPTACIÓ EXECUTIVA DE NO RESIDENTS EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA D’ILLES BALEARS 
• CESSIÓ DE DADES ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES 

ILLES BALEARS PER A LA TRAMITACIÓ DELS INGRESSOS DE CONTRET PREVI DELS RECURSOS PÚBLICS DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
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IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS  
 
Descripció de l’activitat 
Emmagatzematge i gestió de la relació de causants, hereus, donants, presentadors i subjectes passius relacionats en les 
transmissions o donacions, així com dades dels béns transmesos o donats.  
En el cas de subjectes passius no residents o d’expedients que el seu causant sigui no resident la competència és estatal. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents, subjectes obligats 
Representants legals i presentadors  
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Signatura electrònica, Correu electrònic 
Característiques personals 
Salut - Discapacitat 
Dates i béns transmesos 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMENTATS  
 
Descripció de l’activitat 
Gestió dels declarants amb impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Representants legals 
Dades 
NIF/DNI, Nom i llinatges , Adreça, Telèfon, Signatura/Empremta, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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IMPOST SOBRE EL PATRIMONI    
 
Descripció de l’activitat 
Gestió dels declarants de l’impost  sobre patrimoni. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Representants legals 
Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Signatura, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
imitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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CANON DE SANEJAMENT D’AIGÜES     
 
Descripció de l’activitat 
Gestió dels declarants del Cànon de Sanejament  d’aigües. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Representants legals 
Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Signatura/Empremta, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances. 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
 
 



 
 

Registre d’activitats Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)                                                                                                                                                  Pàgina 6 de 42 

 

TAXA FISCAL DEL JOC 
      
Descripció de l’activitat 
Gestió dels declarants de la Taxa Fiscal sobre el Joc. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que és disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió dels quals es li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Representants legals 
Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Signatura/Empremta, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registri 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en els basis de dades de l’Agència Tributària dels Illes Balears per a poder donar 
cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base dels accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici dels seves funcions, els dades dels 
activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades han estat avaluats a través d’una anàlisi de cingles, havent obtingut la relació de mesures tècniques i 
organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures han estat aplicades d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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IMPOST SOBRE ESTADES TURISTIQUES 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió dels declarants de l’impost sobre estades turístiques en empreses d’allotjament. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Representants legals 
Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Signatura/Empremta, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
imitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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CENS SUBJECTES 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i obtenció d’informació de contribuents, ja siguin persones físiques o jurídiques. Per a això, es tracten la majoria de les dades 
censals, incloent l’històric d’aquests. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i obligats siguin persones físiques o jurídiques 
Qualsevol espanyol o estranger amb DNI, NIE (DGP) o NIF (Agència Estatal d’Administració Tributària) 
Dades 
DNI i dades associades al document, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Correu electrònic,fax, telèfon mòbil, estat civil i si escau 
cònjuge o ex cònjuge, país de naixement, província de naixement, població de naixement, data de naixement, nacionalitat, passaport, 
sexe, tipus d’administració al qual està adscrit el contribuent, número d’identificació fiscal en Administració fiscal estrangera, NIF, 
domicili social, domicili fiscal,  Transaccions de béns i serveis, Obligacions tributàries. 
Tractaments 
Recollida 
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració 
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió 
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Agència Estatal d’Administració Tributària, Organismes Seguretat Social, Òrgans de la comunitat autònoma, Jutjats 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
Més informació 
Fitxer que conté el registre de contribuents, ja siguin persones físiques o jurídiques. El fitxer conté al seu torn l’històric de dades amb 
els canvis que hi hagi hagut en les dades censals de cada contribuent. La principal dada identificativa és el Número d’Identificació 
Fiscal (NIF). El fitxer és utilitzat per les diferents àrees funcionals de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a recuperar les dades 
identificatives i censals que necessitin per al seu funcionament, ja que en aquest fitxer resideixen la majoria de dades censals que són 
comunes a diverses aplicacions.  
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GESTIÓ DE DADES PERSONALS SERVEI DE INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA – CITES PRÈVIES 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió del sistema de cita prèvia per a l’atenció dels contribuents i informació relativa a aquestes cites en oficina per a millora 
d’aquestes. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (PGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades. 
Art. 6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Sol·licitants. 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges i Telèfon 
Tipus de servei, centre, data i hora de la cita sol·licitada 
Dades d’atenció en oficines: temps d’espera i atenció dels contribuents, funcionaris que els atenen 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
No es preveuen 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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ANOTACIONS REGISTRALS D’ENTRADA I SORTIDA REGWEB (I SISTEMA INTEGRAT DE REGISTRES) 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió de tots els seients registrals d’entrada/sortida per qualsevol via admesa en la normativa, així com a través de sistema 
d’intercanvi de seients registrals entre administracions (SIR). 
Finalitat 
Tramitar la presentació d’escrits, comunicacions i altres documents conforme disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
NIF, número de telèfon, correu electrònic, part pública de certificats usats per a autenticar-se 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Altres Administracions Públiques dins de l’àmbit estatal, autonòmic i local. 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  
Operador postal  
Jutjats 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, 
de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 
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TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ PER MITJÀ DE FORMULARIS, DECLARACIONS TRIBUTÀRIES I AUTOLIQUIDACIONS 
TRIBUTÀRIES 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió de les autoliquidacions que presenten els ciutadans. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Representants legals 
Presentadors 
 Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Signatura/Empremta, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Ideologia, Afiliació sindical, religió, creences 
Salut 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Butlletí oficial de l’Estat 
Butlletí Oficial de les Illes Balears 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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DOCUMENTS, ESCRITS, NOTIFICACIONS, COMUNICACIONS I AVISOS DESTINATS A CONTRIBUENTS 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió dels escrits generals destinats als contribuents, incloent una relació dels titulars i destinataris d’escrits o comunicacions per part 
de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats. 
 Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Signatura electrònica, Correu electrònic 
Altres dades que les aplicacions gestores incloguin en els documents 
Resultat de la notificació, nombre d’intents realitzats, lloc, data i hora dels mateixos 
 Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Operadors postal (en cas de paper) 
FNMT (en cas electrònic)  
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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PERSONES USUÀRIES REGISTRADES EN EL PORTAL DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Registre de persones usuàries del portal de les aplicacions de l’Agència Tributària de les Illes Balears 
Finalitat 
Finalitat i usos previstos: registre de persones usuàries de les aplicacions del Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears 
(www.atib.es) per a la realització de gestions per via telemàtica 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades. 
Art. 6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Persones físiques i representants legals de contribuents o de persones jurídiques. 
Dades 
Identificació de la persona usuària registrada (nom i llinatges o raó social, DNI/NIF, sexe, domicili, telèfon, adreça electrònica, 
contrasenya) i de les característiques del registre 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Imatges se suprimeixen en un termini màxim de trenta dies des del seu enregistrament. Registre de visites: un mes des de la seva 
recollida. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
Més informació 
Mesures de seguretat. Accés mitjançant certificat digital o similar. 
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GESTIÓ ADHESIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOCIAL 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i obtenció d’informació de representants de contribuents, ja siguin persones físiques o jurídiques. Per a això, es tracten la 
majoria de les dades censals, incloent l’històric d’aquests. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades. 
Art. 6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Representants legals 
Dades 
DNI, Nom i Llinatges 
Documents normalitzats aprovats per l’Administració, poders o altres documents públics o privats i data de validesa 
Tractaments 
Recollida 
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració 
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió 
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Altres Administracions Públiques en el marc dels convenis de la intermediació. 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
Més informació 
Es recull la relació de representants de persones físiques o jurídiques, ja siguin aquests també persones físiques o jurídiques. A 
aquest fitxer accedeixen diferents àrees funcionals per a seleccionar aquells NIF que tenen una relació de participació societària o de 
representació amb un altre NIF. 
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REPRESENTACIÓ 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i acarament de la informació sobre els subjectes que participen en les diferents formes de representació: apoderament, 
successió, col·laboració social, empleat públic, incloent informació sobre els poders atorgats. 
Finalitat 
Assegurar tractament de la informació amb persones que ostenten alguna de les fórmules acceptades de representació. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades. 
Art. 6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Associats o membres 
Representants legals 
Funcionaris habilitats per a representar a les ciutadanes 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Adreça 
Poders atorgats, dates de validesa 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
No es preveuen 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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QUEIXES, SUGGERIMENTS I PETICIONS D’INFORMACIÓ DELS CIUTADANS I LA SEVA RELACIÓ AMB L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i arxiu de les queixes o suggeriments que fan els ciutadans respecte als serveis que reben en les seves relacions amb 
l’Agència Tributària de les Illes Balears i altres òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, de la tramitació de les mateixes 
i peticions d’informe en relació amb les mateixes remeses pels òrgans de control. 
Finalitat 
Tramitació i resolució de les queixes i suggeriments en relació als serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades. 
Art. 6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Ciutadans i altres subjectes obligats que necessiten identificar-se amb NIF en el cas de queixes però no així en el cas de 
suggeriments i peticions d’informació. 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Telèfon (opcional), Domicili (opcional), Correu Electrònic (opcional) 
Informació sobre la queixa, suggeriment o peticions d’informació. 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Òrgans de l’Administració encarregats de l’aplicació del sistema tributari estatal. 
Òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Altres òrgans estatals de control. 
Defensor del poble 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
Més informació 
Disposar d’un fitxer amb les queixes o suggeriments que fan els ciutadans respecte als serveis que reben en les seves relacions amb 
l’Agència Tributària de les Illes Balears i de la tramitació d’aquestes. 
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EXERCICI DE DRETS EN MATÈRIA PROTECCIÓ DE DADES 
 
Descripció de l’activitat 
Reclamacions sobre protecció de dades art. 77 RGPD 
Finalitat 
Registrar i tramitar les sol·licituds i consultes formulades davant l’Agència pels interessats d’exercici de drets relatius a la protecció de 
dades de caràcter personal 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Interessats persones físiques. 
Dades 
Nom i Llinatges, DNI/NIF, adreça, correu electrònic, telèfon i signatura i altres amb transcendència tributària 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Cessions de Dades 
A Agència Espanyola de Protecció de Dades. A altres òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a altres Administracions 
públiques, Jutjats i Tribunals i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en compliment d’una obligació legal i al Defensor del poble 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les 
possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa 
en la normativa d’arxius i documentació.  
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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SANCIONS, RECÀRRECS I INTERESSOS 
 
Descripció de l’activitat 
Tramitació d’infraccions, recàrrecs i  interessos de demora tributaris.  
Finalitat 
Detecció i tramitació d’infraccions tributàries en matèria de gestió i d’obligacions tributàries accessòries (recàrrecs i interessos de 
demora). Per a això, es tracta informació sobre la relació de persones físiques i jurídiques als qui se’ls iniciarà, s’està tramitant o s’ha 
finalitzat un expedient sancionador, de recàrrec i/o interessos de demora. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Representants legals 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Adreça 
Dades d’expedient i estat de tramitació 
Dades d’infraccions: infraccions administratives 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Butlletí oficial de l’Estat 
Butlletí Oficial de les Illes Balears 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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PROCEDIMENT INSPECTOR 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió dels procediments inspectors de tributs que es realitzen. 
Es tracta informació de les fases prèvies, actes i actuacions associades, així com informació rellevant de les persones físiques i 
entitats jurídiques associades a aquests procediments. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents en actuacions inspectores o fases prèvies 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Adreça, Clau de connexió amb dades. 
Característiques personals 
Informació comercial 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Agència Estatal d’Administració Tributària 
Òrgans de la comunitat autònomes 
Òrgans de l’Administració Local 
Servei Jurídic 
Defensor del poble 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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LLISTATS ZÚJAR  
 
Descripció de l’activitat 
Actuacions de comprovació segons dades recollides. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres tributs o recursos 
públics la gestió recaptatòria dels quals correspongui a l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
NIF/DNI, Núm. Seguretat Social/Mutualitat, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon 
Informació fiscal,  econòmica, comercial. 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
No es preveuen 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributari de les Illes Balears per a poder donar 
cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’ Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
Més informació 
Dades recollides en el marc d’actuacions de comprovació i de gestió recaptatòria. 
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PROCEDIMIENT DE RECAPTACIÓ 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió recaptatòria dels deutors propis de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i d’aquelles deutes la gestió de cobrament té 
encomanades així com de persones físiques i entitats jurídiques amb responsabilitat sobre deutes d’altres contribuents. 
Finalitat 
Aplicació efectiva de el sistema tributari i per a la recaptació de recursos públics que correspongui a l’Agència Tributària de les Illes 
Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de recaptació d’altres recursos 
públics que correspongui a l’Agència Tributària de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència 
Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei / 2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l’Estat a 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abastament i condicions de la cessió, així com d’aquells recursos d’altres 
administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics. 
Art. 8 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i obligats 
Entitats pagadores o dipositàries de béns 
Dades 
DNI/NIF, Nom i llinatges, adreça, telèfon 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Organismes de la Seguretat Social 
Agència Estatal d’Administració Tributària 
Òrgans  de l’Administració general de l’Estat, de les comunitats autònomes i de l’Administració Local 
Servei Jurídic 
Defensor del poble 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributari de les Illes Balears per a poder donar 
cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’ Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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GESTIÓ DE DADES CADASTRALS 
 
Descripció de l’activitat 
Tractament massiu de les dades cadastrals d’immobles titularitat dels contribuents 
Finalitat 
Gestió i control de l’aplicació de tributs en l’àmbit competencial de l’Agència Tributària de les Illes Balears respecte a actes o 
contractes relacionats amb béns immobles. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  
Interessats 
Persones físiques. 
Dades 
Nom i llinatges, DNI,NIF 
Referència cadastral 
Geolocalització 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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DADES PERSONALS EN OPERACIONS NOTARIALS NECESSARIS PER AL CONTROL TRIBUTARI 
 
Descripció de l’activitat 
Comprovació dels actes o contractes atorgats pels Notaris en relació o transcendència en l’àmbit tributari. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats persones físiques 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Correu electrònic 
Característiques personals 
Informació comercial 
Transaccions de béns i serveis 
Titularitat de béns 
 Tractaments 
Recollida 
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració 
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió 
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Agència Estatal d’Administració Tributària 
Altres Administracions Públiques 
Jutjats i Tribunals 
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, en compliment d’una obligació legal. 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
 
 



 
 

Registre d’activitats Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)                                                                                                                                                  Pàgina 24 de 42 

 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PER REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES 
 
Descripció de l’activitat 
Tractament  de la informació remesa pels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles en relació al compliment 
d’obligació conforme a l’article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
Finalitat 
Gestió i control de l’aplicació de tributs respecte a actes o contractes en què es produeixi la intervenció d’un Registrador de la 
Propietat, Mercantil i de Béns Mobles dins de l'àmbit de les Illes Balears. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Obligats tributaris. 
Representants legals 
Dades 
Nom i llinatges, DNI,NIF 
Professió 
Dades cadastrals 
Transaccions econòmiques 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
No es preveuen 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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LLISTATS DE PÈRITS – PROCEDIMENT DE TAXACIÓ PERICIAL CONTRADICTÒRIA 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i seguiment dels recursos, reclamacions, procediments de taxació pericial contradictòria, procediments especials de revisió i un 
altre tipus de sol·licituds, presentades pels contribuents o iniciades pels òrgans de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aprovació de les llistes de perits 
anuals per a procediments de taxació pericial contradictòria. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Sol·licitants 
Representants legals 
Altres interessats en el procediment 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon 
Característiques personals 
Informació comercial 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida 
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració 
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió 
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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PERSONES DE LES QUALS ES REQUEREIX INFORMACIÓ PER PART D’ORGANISMES JUDICIALS, ÒRGANS DEPENDENTS 
DE LA SEGURETAT SOCIAL I SIMILARS. 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i arxiu de la informació tributària i/o patrimonial sol·licitada pels Jutjats i altres entitats com a Seguretat Social etc. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Dins dels termes recollits per l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:  Òrgans judicials,  Seguretat 
Social, Entitats locals, Consells Insulars i altres Administracions Públiques  
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
Més informació 
Persones de les quals els Jutjats, organismes de la Seguretat Social, òrgans pertanyents o dependents de Comunitats Autònomes, 
Consells Insulars i altres Administracions Públiques que demanden informació tributària i/o patrimonial. Disposar d’un repositori sobre 
les persones sobre les quals els Jutjats sol·liciten informació tributària i el resultat de la gestió en l’Agència. 
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GESTIÓ DE DADES DE PERSONES FISIQUES DEL REGISTRE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i control tributari en les transmissions de vehicles de tracció mecànica entre particulars persones físiques, de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica i d’altres recursos municipals dels ajuntaments que han delegat o encomanat la seva gestió recaptadora 
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Finalitat 
Efectiu control de la correcta liquidació de les bases tributàries declarades en cas de transmissions de vehicles de tracció mecànica 
entre particulars, per a la gestió recaptatòria de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i d’altres recursos municipals dels 
Ajuntaments que l’hagin delegat o encarregat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 95 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Conveni entre Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Direcció 
General de Trànsit. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades.  
Interessats 
Persones físiques 
Dades 
Nom i llinatges, DNI,NIF, Adreça Postal, telèfon, signatura, empremta digital, Adreça de correu electrònic 
Matrícula del vehicle, Número de bastidor i altra informació respecte del vehicle 
Informació sobre transacció econòmica 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública, Administració Tributària i altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Òrgans judicials 
Registre públic de béns mobles 
Entitats de crèdit 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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GESTIÓ DE DADES DE PERSONES FISIQUES PER OFICINES CERTIFICADORES (CERTIFICATS DE LA FNMT) 
 
Descripció de l’activitat 
Tramitar la concessió del certificat digital per persones físiques una vegada es persona el sol·licitant davant un empleat de l’Agència 
Tributària de les Illes Balears. 
Finalitat 
Tramitar la concessió del certificat digital de la FNMT, per persones físiques una vegada es persona el sol·licitant davant un empleat 
de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
Legitimació 
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades. 
Art. 6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Persones físiques 
Interessades 
Dades 
Dades personals de persones físiques: DNI,NIF 
Adreça Postal, telèfon, signatura, empremta digital 
Adreça de correu electrònic habilitada, una altra informació 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
No es preveuen 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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GESTIÓ DADES PERSONALS CUSTÒDIA CARTONS BINGO 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió de les dades personals de persones físiques d’aquelles empreses explotadores de sales de bingo a efecte del lliurament dels 
cartons de bingo, una vegada pagat l’impost corresponent 
Finalitat 
Gestió i control de la custòdia i lliurament de cartons de bingo a les empreses que hagin satisfet el pagament de l’impost corresponent. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Obligats tributaris. 
Representants legals 
Dades 
Nom i llinatges, DNI,NIF 
Adreça Postal, telèfon, signatura, empremta digital 
Adreça de correu electrònic 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Empreses que presten servei de custòdia cartons bingo. 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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GESTIÓ DOCUMENTAL ELECTRÒNICA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Gestionar tots els documents electrònics de l’Agència Tributària de les Illes Balears 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
NIF, número de telèfon, correu electrònic, part pública de certificats usats per a autenticar-se 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Altres Administracions Públiques dins dels termes recollits per l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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INTERCANVI DE INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS TRIBUTÀRIES 
 
Descripció de l’activitat 
Preparació i gestió del control tributari (IRPF, Comprovació Valors, impost sobre successions i donacions, impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, persones amb discapacitat, Comptes bancaris, escoletes infantils) 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
 Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça, Signatura/Empremta, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Model 190: Salut 
Model 990: relació de residents en Illes Balears amb condició de discapacitat 
Model 980: relació de contribuents que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els ha pagat interessos de demora 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Hisenda Pública i Administració Tributària 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de l’Administració de l’Estat 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma (Sindicatura de Comptes) 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, 
de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 
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APLICACIONS MÒBILS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Proporcionar serveis de l’Agència Tributària de les Illes Balears als ciutadans a través dels seus dispositius mòbils. 
Finalitat 
Remetre comunicacions a aquells contribuents o obligats tributaris que desitgin rebre avisos de l’Agència Tributària de les Illes Balears 
per mitjans electrònics 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades.  
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
NIF, número de telèfon, compte de correu electrònic (Google o Apple, IMEI) 
Model i sistema operatiu de dispositius mòbils usats 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Consulta 
Extracció 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
No es preveuen 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària dels Illes Balears per a poder donar 
cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears  per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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RECAPTACIÓ DE LES TAXES QUE CONSTITUEIXEN RECURSOS DE L A HISENDA PÚBLICA  DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió de la recaptació de les taxes dels diferents òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Finalitat 
La gestió i tramitació de l’ingrés en voluntària de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Òrgans de l’Administració Autonòmica 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma (Sindicatura de Comptes) 
Entitats financeres 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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CENS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Descripció de l’activitat 
Control fiscal: gestió, liquidació i recaptació de l’impost sobre activitats econòmiques. 
Finalitat 
Donar compliment a la prestació de serveis acordat en virtut de conveni subscrit amb  Entitats Locals. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària 
Interessats 
Empresaris, professionals i artistes 
Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça 
Informació comercial 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma 
Altres òrgans de l’Administració Local 
Servei Jurídic 
Defensor del poble 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària dels Illes Balears per a poder donar 
cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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PROVEÏDORS I PRESTADORS DE SERVEIS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Tramitació dels expedients de contractació. 
Finalitat 
Tramitació dels expedients de contractació. 
Legitimació 
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic 
Art. 6è. 1 b) Reglament (UE) 2016/679  execució d’un contracte. 
Interessats 
Licitadors 
Dades 
Dades personals, domicili, NIF, compte corrent, signatura, telèfon 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
A altres òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Jutjats i Tribunals 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en compliment d’una obligació legal. 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Indefinida mentre es prestin serveis en l’Agència Tributària de les Illes Balears. Una vegada que deixi de prestar serveis s’eliminen 
aquestes dades. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
 
 



 
 

Registre d’activitats Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)                                                                                                                                                  Pàgina 36 de 42 

 

PERSONAL DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió del personal 
Finalitat 
Gestió dels recursos humans de l’Agència Tributària de les Illes Balears referit al personal funcionari i laboral. Nòmines. Formació. 
Sistemes d’accés i provisió de llocs de treball. Baixes, altes i un altre tipus d’incidències relacionades amb els treballadors. Control 
d’horari. Expedient personal. Gestió de l’activitat sindical. Fitxer compartit amb gestió econòmica. 
Legitimació 
Art. 6.1 b) RGPD: El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició 
d’aquest de mesures precontractuals. Art. 6.1 c) RGPD: El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament. Llei 3/2008 de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència tributària de les Illes Balears. Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària. Estatut Bàsic de l’Empleat públic i Llei Funció Pública de les Illes Balears. RD legislatiu 5/2015 de 
30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Llei 31/95, de 12 de setembre , de prevenció de riscos laborals. 
Interessats 
Empleats públics de l’Agència Tributària de les Illes Balears 
Dades 
Dades personals, domicili, NIF, compte corrent, dades acadèmiques i professionals: titulacions i formació, informació relativa a la salut, 
cuidat de fills i familiars, número de registre de personal. Dades econòmiques, fiscals i bancaris, judicials administratius. Dades de 
control de presència:data/hora entrada i sortida, motiu d’absència. Dades de categoria especial: dades d’incidències mèdiques, 
Incapacitat temporal, conciliació vida familiar i personal, de gènere i prevenció de riscos laborals. 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  
Altres Administracions públiques,  
Jutjats i Tribunals, 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en compliment d’una obligació legal.  Representants sindicals del personal i empreses 
col·laboradores de formació. 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Indefinida mentre l’empleat presta serveis en l’Agència Tributària de les Illes Balears. Una vegada que deixi de prestar serveis 
s’eliminen aquestes dades. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, 
de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica 
Mesures de seguretat: Claus i signatures digitals 
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SEGURETAT 
 
Descripció de l’activitat 
Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions 
Finalitat 
Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions 
Legitimació 
Art. 6è. 1 e) Reglament (UE) 2016/679 interès públic. 
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Personal que presta els seus serveis per a l’Agència Tributària de les Illes Balears i altres persones físiques que acudeixen a la seu i 
oficines de l’Agència Tributària de les Illes Balears a realitzar gestions. 
Dades 
Referit a totes les persones: Imatge. En relació al personal aliè a l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades recollides en el 
control d’accés són: Nom i llinatges, DNI/CIF, motiu de la necessitat d’accés a l’edifici o persona o servei que visitarà. 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Extracció 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en compliment d’una obligació legal. Òrgans judicials. Ministeri Fiscal. 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Imatges se suprimeixen en un termini màxim de trenta dies des del seu enregistrament. Registre de visites: un mes des de la seva 
recollida. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques, organitzatives i de seguretat 
Limitació accés al visionat d’imatges. Destrucció de les mateixes transcorregut el termini. 
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CESSIÓ DE DADES A ÒRGANS ENCARREGATS DE LA GESTIÓ DEL BOIB I DEL BOE 
 
Descripció de l’activitat 
Tramitació d’aquells avisos i/o notificacions que han de ser tramitats mitjançant la publicació d’edictes en el Butlletí oficial de les Illes 
Balears (BOIB) i/o en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així aquells tributs d’entitats 
locals que en virtut de llei o conveni de s’encomani a l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats. 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Correu electrònic 
Altres dades que les aplicacions gestores incloguin en els documents 
Resultat de la notificació, nombre d’intents realitzats, lloc, data i hora dels mateixos 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Difusió 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Operadors postals (en cas de paper) 
FNMT (en cas electrònic)  
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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CESSIÓ D’INFORMACIÓ DE PERSONES FISIQUES A EMPRESES DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió i lliurament de la documentació a empreses de gestió mediambiental per a l’eliminació de suports documentals. 
Finalitat 
La correcta eliminació de suports documentals una vegada es decideix la seva eliminació. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Persones físiques  
Contribuents 
Substituts de contribuents 
Representants legals 
presentadors 
Dades 
NIF/DNI, Nom i Llinatges, Adreça, Telèfon, Signatura/Empremta, Signatura electrònica 
Econòmics, financers i d’assegurances 
Transaccions de béns i serveis 
Ideologia, Afiliació sindical. 
Salut 
Tractaments 
Recollida  
Emmagatzematge 
Destrucció 
Destinataris 
Empreses especialitzades en la gestió mediambiental contractades per a la gestió de residus 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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TRACTAMENT D’INFORMACIÓ CONTINGUDA EN DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURAMENT A OPERADORS POSTALS PER A 
PROCEDIR A LA SEVA NOTIFICACIÓ. 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió dels documents emesos per l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la seva notificació per mitjà d’operadors postals. 
Finalitat 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i altres subjectes obligats. 
Dades 
DNI/NIF, Nom i Llinatges, Signatura electrònica, Correu electrònic 
Altres dades que les aplicacions gestores incloguin en els documents 
Resultat de la notificació, nombre d’intents realitzats, lloc, data i hora dels mateixos 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Consulta 
Extracció 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Operadors postals 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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CESSIÓ DE DADES A L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA EN VIRTUT DEL CONVENI DE RECAPTACIÓ 
EXECUTIVA DE NO RESIDENTS EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA D’ILLES BALEARS 
 
Descripció de l’activitat 
Gestió de la recaptació de deutors que no resideixen en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Finalitat 
La gestió i tramitació de l’ingrés en via executiva dels deutes de no residents en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
NIF/DNI, Nom i llinatges 
Transaccions de béns i serveis 
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Còpia 
Anàlisi 
Consulta 
Extracció 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Òrgans de l’Administració tributària estatal 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma (Sindicatura de Comptes) 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
Sobre la base de les accions encomanades a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a l’exercici de les seves funcions, les dades 
de les activitats podran ser tractades per a l’anàlisi i mineria de dades. 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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CESSIÓ DE DADES ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES 
BALEARS PER A LA TRAMITACIÓ DELS INGRESSOS DE CONTRET PREVI DELS RECURSOS PÚBLICS DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. 
 
Descripció de l’activitat 
Generació de codi segons el que es disposa en el “quadern 60” en els documents d’ingrés emesos per tots els organismes 
dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Finalitat 
Adaptació dels documents d’ingrés als requisits exigits en el “quadern 60” per les entitats financeres per a tramitar els ingressos a 
realitzar pels obligats tributaris 
Legitimació 
Aplicació efectiva dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 3/2008, de 14 d’abril, de 
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears) d’acord amb el que es disposa en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i condicions de la cessió, així 
com d’aquells recursos d’altres Administracions públiques la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni. 
Art. 6.1 e) Reglament (UE) 2016/679 (RGPD): exercici de poders públics.  
Art. 8 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Interessats 
Contribuents i subjectes obligats 
Dades 
NIF/DNI, Nom i llinatges 
Import resultant de liquidacions  
Tractaments 
Recollida  
Registre 
Emmagatzematge 
Estructuració  
Modificació 
Actualització 
Extracció 
Interconnexió 
Limitació 
Supressió  
Destrucció 
Altres 
Destinataris 
Òrgans de l’Administració tributària estatal 
Òrgans judicials 
Altres òrgans de la Comunitat Autònoma (Sindicatura de Comptes) 
Transferències internacionals 
No es preveuen 
Terminis prevists per a la supressió 
Les dades recaptades no s’esborraran i romandran en les bases de dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a poder 
donar cobertura a possibles requeriments legals o altres tipus de reclamacions que puguin sorgir. 
Elaboració de perfils 
No es preveuen 
Mesures tècniques/organitzatives 
Totes les dades tractades s’avaluen a través d’una anàlisi de riscos, per a obtenir les  mesures tècniques i organitzatives a aplicar. 
Aquestes mesures s’apliquen d’acord amb el Pla d’adequació aprovat. 
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