
Gestió de Recursos Humans 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Consentiment per candidats 
Relació contractual per empleats 
Obligacions legals per les cessions 

Finalitat del tractament Selecció del personal 
Gestió del personal 
Expedient del personal, control horari, formació, acció social 
Prevenció de riscos laborals 
Nòmines del personal 
Gestió disciplinaria 
Gestió demandes laborals 
 
 

Categoria d’interessats Gestió de Recursos Humans 
 

Categoria de dades Dades d’identificació  
Categoria especial de dades; dades de salut (baixes per 
malalties, accidents laborals, grau de discapacitat (sense 
inclusió de diagnòstic), afiliació sindical -únicament per 
pagament de quotes sindicals-, representació sindical 
Dades de característiques personals, professionals i de formació  
Dades de control presencial 
Dades econòmiques i financeres 
 

Categoria de destinataris Entitat que realitza la tasca de PRL 
INSS 
Tresoreria de la Seguretat social 
Organitzacions sindicals 
Entitats financeres 
Agencia Estatal Administració Tributaria 
Administracions públiques 
Tribunal de comptes 
Despatxos d’advocats 
Inspecció de treball 
Jutjats 
Mútua mèdica d'empresa 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Durant el temps necessari i mentre romanen com empleats 
Els CV durant un màxim de 12 mesos 
Dades econòmiques: les indicades a la llei 58/2003 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Control de visites 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Consentiment 

Finalitat del tractament Tenir constància de les persones que accedeixen als edificis 
d'oficines i tallers de FGC 
 

Categoria d’interessats Control de visites 
 

Categoria de dades Dades d’identificació de la persona i de l'empresa per qui 
treballa 
 

Categoria de destinataris No està previst cedir dades 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió 30 dies 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Vídeo vigilància 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Complir una missió realitzada en interès públic 
Interès legítim 

Finalitat del tractament Vigilància i seguretat de les instal·lacions, equipament i combois 
de transport de FGC, així com, les persones que hi treballen o 
que utilitzen aquest servei 
 

Categoria d’interessats Vídeo vigilància 
 

Categoria de dades Imatges 
 

Categoria de destinataris Ministeri Fiscal, jutjats, tribunals i Sindicatura de Greuges 
Forces i cossos  de seguretat 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Un mes 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Usuaris de FGC 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Consentiment 
Relació contractual 

Finalitat del tractament Identificació de les persones usuàries de les línies de transport 
que explota FGC, expedició de bitllets i abonaments 
Tramitació de les incidències que es puguin plantejar 
Consultes, queixes, reclamacions, vendes on-line, denúncies 
 

Categoria d’interessats Usuaris de FGC 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
 

Categoria de destinataris No està previst cedir dades 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Mentre siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Clients estacions de muntanya 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Consentiment 
Interès legítim 
Relació contractual 

Finalitat del tractament Gestió dels clients usuaris de les explotacions de muntanya 
Publicitat i promocions a les instal·lacions de muntanya 
Expedició de forfaits i abonaments de temporada 
 

Categoria d’interessats Clients estacions de muntanya 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
 

Categoria de destinataris No està previst cedir dades 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Mentre siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Gestió econòmica de proveïdors, usuaris i 
clients 
Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Relació contractual 
Consentiment 

Finalitat del tractament Gestió econòmica, comptable i fiscal de FGC 
 

Categoria d’interessats Gestió econòmica de proveïdors, usuaris i clients 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
Dades econòmiques i financeres 
 

Categoria de destinataris Administració tributària 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
Sindicatura de Comptes 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Les legalment previstes pels cobraments i abonaments 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Gestió de percepcions mínimes i 
denúncies 
Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Interès legítim i/o consentiment 

Finalitat del tractament Gestió de les percepcions mínimes i les denúncies per 
infraccions 
 

Categoria d’interessats Gestió de percepcions mínimes i denúncies 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
 

Categoria de destinataris Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Les legalment previstes pels cobraments i abonaments 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Seguiment accidents 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Interès legítim i/o consentiment 

Finalitat del tractament Gestió dels accidents pel que fa a danys personals i materials 
ocorreguts a les instal·lacions, combois i estacions d'esquí de 
FGC 
 

Categoria d’interessats Seguiment accidents 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
Dades econòmiques i financeres 
 

Categoria de destinataris Companyies asseguradores 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Les legalment previstes pels cobraments i abonaments 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Gestió clients aparcaments 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Consentiment 

Finalitat del tractament Tramitació i atorgament d'autorització dels estacionaments 
reservats a diverses estacions de FGC 
 

Categoria d’interessats Gestió dels clients d’aparcaments 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
Dades econòmiques i financeres 
 

Categoria de destinataris A Administracions Públiques amb finalitats estadístiques 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Mentre siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Expedients autoritzacions 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Gestió dels expedients d'autorització d'obres, instal·lacions i 
activitats en el domini públic ferroviari 

Finalitat del tractament Tramitació i atorgament de les autoritzacions, així com, la 
resolució de les incidències que s'hi puguin plantejar 
 

Categoria d’interessats Expedients autoritzacions 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
 

Categoria de destinataris No està previst cedir dades 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Mentre siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes a l’Annex II del RG 3/2010 on es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



Expedients judicials i administratius 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Interès legítim 

Finalitat del tractament Gestió dels expedients per la representació i defensa jurídica de 
FGC en processos judicials i administratius 
 

Categoria d’interessats Expedients judicials i administratius 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
Característiques personals 
Ocupació laboral 
Dades econòmiques i financeres 
Poden tractar-se dades de salut 
 

Categoria de destinataris Jutjats, tribunals, Ministeri Fiscal 
Altres Administracions Públiques 
Forces i cossos de seguretat 
Procuradors 
 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Mentre siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al Annex II del RG 3/2010 pel que es regula el 
Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 



 

Coordinació empresarial i obres 

Responsable del 
tractament 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Base jurídica 
 

Interès legítim 

Finalitat del tractament Compliment de la normativa de contractació del sector públic i 
de la normativa de prevenció de riscos laborals 
 

Categoria d’interessats Coordinació empresarial i obres 
 

Categoria de dades Dades d’identificació 
Dades acadèmiques i professionals (formació en riscos laborals) 
Dades laborals 
Dades econòmiques i financeres 
Aptitud del treballador/a per desenvolupar les tasques pròpies 
del lloc de treball 
 

Categoria de destinataris No està previst cedir dades 
 

Transferència 
internacional 

No està prevista cap transferència internacional de dades 
 

Termini de supressió Mentre siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides 

Mesures de seguretat Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les 
previstes al Annex II del RG 3/2010 pel que es regula el 
Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
 


