
 
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA 

 

Responsable del tractament 

El responsable dels tractaments efectuats és el CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

FORESTAL DE CATALUNYA, amb seu a la Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2 

(direcció Port del Comte), 25280 Solsona Tel. (+34) 973 48 17 52. 

Adreça electrònica: secretaria@ctfc.cat. 

https://www.ctfc.cat/protecciodades.php 

 

Delegada de protecció de dades 

La persona delegada de protecció de dades és l’encarregada de vetllar perquè el CTFC 

compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant 

un correu electrònic a dpd@ctfc.cat .https://www.ctfc.cat/protecciodades.php 

 

Finalitats del tractament 

Gestió econòmica, administrativa, comptable i fiscal de proveïdors, clients, personal del 

CTFC i terceres persones que mantinguin relacions comercials i econòmiques amb el 

CTFC.  

 

Categories de persones interessades 

Persones físiques o jurídiques que mantinguin relacions comercials i econòmiques amb 

el CTFC, beneficiaris de subvencions, proveïdors, licitadors i personal del CTFC.  

 

Dades personals 

Les dades necessàries per al tractament s’inclouen en les categories següents 

- Dades de caràcter identificatiu 

- Dades acadèmiques i professionals 

- Dades d’informació comercial 

- Dades d’ocupació professional 

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances 

- Altres dades: condemnes o infraccions administratives o penals. 

 

Terminis previstos de supressió de dades 

Documentació comptable: 6 anys  

Documentació fiscal i tributària: 4 anys 

https://www.ctfc.cat/protecciodades.php
https://www.ctfc.cat/protecciodades.php


 
 
 
Documentació relacionada amb subvencions: 10 anys  

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la que es van 

recavar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita 

finalitat i del tractament de les dades, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre 

general Tributària, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i 

documentació. 

 

Base legal que habilita a fer el tractament 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària i Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària).  
 
Execució d’un contracte o mesures precontractuals en què la persona interessada n’és 
part (art. 6.1.b RGPD). 
 
Consentiment de les persones interessades (art. 6.1.a RGPD). 
  
  
Destinataris 

- Administracions públiques per a l’exercici de competències iguals o que tractin 

de les mateixes matèries. 

- Entitats bancàries 

- Entitats asseguradores 

- Tresoreria General de la Seguretat Social 

- Mutualitats 

- Administracions tributàries 

- Direcció General de Contractació Pública i Registre Públic de Contractes 

- Direcció General de Patrimoni 

- Publicació al portal de transparència del CTFC en compliment del principi de 

publicitat activa. 

- Entitats públiques o privades amb contracte, conveni o acord formalitzat com a 

encarregats del tractament per a la prestació de serveis al CTFC.  

- Entitats públiques o privades amb contracte, conveni o acord formalitzat com a 

caps de fila de projectes en els que el CTFC és un soci beneficiari 

 

 

Transferències internacionals de dades 

A països que ofereixen un nivell de protecció equiparable quan sigui necessari per a la 

celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel 

responsable del fitxer i un tercer (i.e. organismes públics per a la tramitació i justificació 

d’ajuts oficials). 

 

 



 
 
 
 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

 

  
 


