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Nom del fitxer  
Informació del fitxer 
facilitada per  

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CADASTRE 
Carles Serrano (Cap del departament d'informació del territori 
i població.  

Responsable  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de 
sistemes d'informació. 

Fitxer Denominació: Gestió i explotació del cadastre.  
Descripció del tractament: Registre del cadastre informàtic. 
Gestió i explotació estadística i geogràfica del Territori i la 
Població del Municipi.  
Descripció del sistema d'informació: Acces, paper. 
Tipus de tractament: Manual i automàtic: servidors centrals 
amb connexió remota a la xarxa corporativa i intranet.  

Nivell de seguretat Mitjà 
Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, signatura o empremtes, nom 

i cognoms, adreça postal o electrònica.  
Dades socials: Propietats o possessions, altres: valor cadastral, 
expedients i localització. 
Dades financeres: Inversions, patrimoni. 

Finalitat Registre del cadastre informàtic. Gestió i explotació estadística 
i geogràfica del Territori i la Població del Municipi. Conveni 
de col·laboració de la gestió cadastral amb la Direcció General 
del Cadastre del Ministeri d'Hisenda i administracions 
Públiques. 
Finalitats relatives a hisenda i gestió econòmico - financera: 
Gestió cadastral.  
Finalitats relatives a la justícia: Registres de fe pública.  
Altres finalitats: Atenció al ciutadà, estadístiques internes, 
registres de documents, serveis de certificació.  

Col·lectiu Propietaris de finques i habitatges municipals. 
Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 

representant legal, de registres públics, d'administracions 
públiques.  
Procediment de recollida de les dades: Formularis, transmissió 
electrònica.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport 
magnètic o digital, via telemàtica.  

Cessions No. 
Transferències No. 
Encarregat del 
tractament 

- Es persona física o entitat privada? Si.  
- Codi de l'activitat: -748.- Altres activitats empresarials.  
- Nom: Centre de Serveis Municipals de Catalunya.  
- NIF: B08845398. 
- Adreça: Avinguda República Argentina nº 19, principal 2a. 
Barcelona, Barcelonès. CP: 08023. Telèfon: 93.211.14.47. 
Email: sermun@sermun.cat.  
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Identificació del fitxer Denominació: GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL CADASTRE 

Finalitat i usos previstos: Registre del cadastre informàtic. 
Gestió i explotació estadística i geogràfica del Territori i la 
Població del Municipi. 

Origen de les dades Col·lectiu dels quals s'obtenen les dades: Propietaris de 
finques i habitatges al municipi.  
Procediment de recollida de les dades: Formularis, 
transmissió electrònica.  
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, de registres públics, d'administracions 
públiques.  

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, signatura o empremtes, 
nom i cognoms, adreça postal o electrònica.  
Dades socials: Propietats o possessions, altres: valor 
cadastral, expedients i localització. 
Dades financeres: Inversions, patrimoni. 
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment 
automatitzat). 

Cessions No. 
Transferències 
internacional 

No. 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de 
sistemes d'informació.  

Servei on exercir els 
drets A.R.C.O. 

OMAP: Oficina Municipal d'Atenció al Públic de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

Nivell de Seguretat Mitjà. 
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