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CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 

FUNCIONAMENT 

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA,

amb la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 1388/2022, de 14 de febrer i publicada al BOPB de 16 
de febrer de 2022. Igualment intervé la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda 
Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 
2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de 

març, pel qual es regula el règim jurídic dels func
habilitació de caràcter nacional.

IL·LUSTRE DE SABADELL, representat per la 
Il·lustríssima senyora Eulàlia Barros Navinés, Degana e 

.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1.

gratuïta, tenen com a objecte regular un sistema de justícia gratuïta que permeti a les 
persones sense recursos proveir-se dels professionals necessaris per accedir a una 
tutela judicial efectiva i poder defensar els seus drets i interessos legítims.

2. l de 

1/1996, de 10 de gener, i en el seves normes de desenvolupament.

3.

pugui ser complementada per les normes que dictin les comunitats autònomes en 
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4. Que en aquest sentit, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les 

pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos quan tingui per objecte 

5. ny 2009, dona suport als Ens 

quests municipis i 
-los un primer consell 

orientador, no directiu i gratuït, relatiu a qüestions del dret de família, drets i deures 
derivats del compliment de les obligacions contractuals, subministraments a 

tenció a la 
dona, informant de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes 

viabilitat de la pretensió.

6. La persistent situació de crisi 
famílies, degut als problemes que tenen per fer font al pagament de préstecs o crèdits 
hipotecaris per a la compra de primera llar o per fer front a les rendes de lloguer.

7. Davant aquesta problemàtica, la

motius econòmics i de ga

8.

la ciutadania respecte a les dificultats relacionades amb el manteniment del seu 
habitatge i el pagament dels seus préstecs hipotecaris o rendes de lloguer, destinats 
a la compra o lloguer del seu habitatge habitual, i sobre les seves responsabilitats 
contractuals. També els ofereix la possibi
creditores titulars dels préstecs o propietàries dels habitatges, per arbitrar solucions 
proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que 
possibilitin el manteniment de la família 
acumulat, o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del contracte.

9.
abitatge, i que per aquest 
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motiu, requereixen de lletrats/des especialitzats/des en aquesta matèria. Al mateix 
-

definit.

10. Les administracions locals, que han de vetllar pel 

per impagament de 

11.

e de Catalunya i els ens locals, que tenen, per finalitat principal assegurar la 
màxima cobertura territorial en la prestació de serveis i facilitar la proximitat de les 
gestions a la ciutadania.

12. Gairebé paral·lelament la Diputació de Barcelona, que també havia detectat que una 
bona part de les necessitats de la ciutadania estava relacionada amb aquesta 
problemàtica específica, va subscriure, el 5 de desembre de 2012, un conveni de 

ort als ens 

un objectiu específicament destinat als usuaris amb problemes de pagament dels 
seus préstecs o crèdits hipotecaris, o del lloguer sobre el seu habitatge habitual i de 

13.

demarcació de Barcelona i ha creat una 

per a un període de quatre anys.

14. En desenvolup
i la 

Diputació de Barcelona per al funcionament del servei del SIDH, que va ser vigent 
fins el 31 de desembre de 2018.

15.

subvenció anual per concessió directa i la formalització del corresponent conveni 
regulador de la subvenció.

16.

-Ofideute).
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17.

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017, poden atorgar-se directament 
subvencions, no sent preceptiva ni la concurrència competitiva ni la publicitat prèvia 

cas concret consisteixen en:

-

persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris

renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries del grups 
financers i altres entitats de similar objecte. La finalitat última és evitar la pèrdua 

- El servei també orienta i assessora a persones consumidores en situació de 
vulnerabilitat que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus 

en la 
matèria.

-
que plantegen els ciutadans, facilitant-los la proximitat al servei 

- El servei, en definitiva, pretén atendre les necessitats dels col·lectius més 

erir-los protecció davant les 
entitats financeres i altres entitats de similar objecte, per evitar una eventual 

- El SIDH és un servei de caràcter públic i gratuït que garanteix la Diputació de 
Servei de 

Suport als Serveis Socials Bàsics, 
prestació de suport tècnic, material i econòmic als ens locals de la demarcació 

plenament amb els objectius que persegueix el SIDH.
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- El

i el SIDH, com a branca especialitzada del SOJ en
servei destinat a u

pèrdua del mateix per impagament del préstec o crèdit hipotecari, o per 
impagament de les quotes de lloguer.

- El 

definit tant al Decret 252/1996 com a la Llei 1/1996. Per tant, en cap cas estem 

els termes i condicions de prestació del servei). 

18.

(

19.
ascendeix a la quantitat total màxima de vuitanta-set mil dos-cents vint-i-cinc euros 
(87.225,00.-

20. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

21. La minuta del present conveni ha estat aprovada per Decret de la presidenta de la 
Diputació de Barcelona de data 28 de juny de 2022.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 
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PACTES

Primer.-

El servei també orienta i assessora a persones consumidores en situació de 
vulnerabilitat que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de 

slació vigent en la matèria. 

En concret, el servei realitzarà les següents actuacions:

les persones amb dificultats pel pagament dels préstecs hipotecaris sobre el seu 

servei pot atendre tant a persones sense deute, amb caràcter preventiu, fins a 
famílies que 

posterioritat al llançament, 

desnonament, o comunicació de procediment judicial en marxa. En tot cas han de 
tenir dret al lloguer social obligatori d'acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica.

4. La mediació e

consum.

La mediació en consum dirigida a dirimir les reclamacions en matèria de 
clàusules abusives en els contractes de préstec o crèdit hipotecari que vulgui 
al·legar qualsevol consumidor que es trobi en situació de vulnerabilitat.
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5. La mediació amb les entitats financeres, les immobiliàries del grups financers, fons 

a ús residencial habitual, destinada a les famílies arrendatàries amb dificultats pel 
pagament de la renda mensual del lloguer o amb demanda per impagament de la 
renda del lloguer, per tal de garantir el dret de les persones considerades que es 

nt sobre la mediació en consum a les persones físiques 

Aquesta relació no és una llista tancada de procediments, atès que si es produeixen 

El servei es realitzarà

qualitat i bon desenvolupament de la gestió del servei, sempre que existeixi consens 
entre les parts sotasignats i que no concorrin impediments legals. Els lletrats 

Barcelona. Així mateix, participaran en les sessions formatives i de coordinació que 

Segon.- ssessorament del 
SIDH són:

Aquest servei és prestat per un servei públic municipal o comarcal. El seu protocol 

acordats seguint la normativa vigent, així com als fons de prestació que atorga 

Comarcals que han estat designats com a ens acollidors del servei.

el SIDH. 

es desplacen a les dependències municipals per prestar el servei.

responsabilitats en 

facilitada.

3. Elaborac

proposta més adient en cada cas, acordant- -
financera o a la propietat. Aquesta proposta bàsica ha de ser tramesa a Ofideute de 
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ionat per Ofideute.

Els assessors/es del SIDH, en col·laboració amb el personal de SAC, fan el 
seguiment dels expedients i els seus tràmits fins a la finalització del procediment. En 
cas que la intermediació final
cop notificat per Ofideute, els assessors/es ofereixen al ciutadà la revisió de la 
proposta prèvia a la signatura per comprovar que contempla els aspectes acordats 
entre les parts. Si escau, es pod

ser beneficiari de justícia gratuïta, i/o que els titulars de la hipoteca o contracte de 
lloguer siguin persones en situació d
arribat revesteixi una especial complexitat.

Tercer.- Els ens locals acollidors dels punts SIDH, els ens locals beneficiaris de 
per a 

cada punt, seran determinats en base als criteris de proximitat, equitat territorial, 

territori, i capacitat pressupostària del programa. La Diputació de Barcelona realitzarà 

iteri de formar part del partit judicial de 

rar el 

termediació 

t en  aquells 
casos que compleixin alguns dels següents requisits: ser beneficiari de justícia 

eterminada.

a 

alguns casos, així com de reduir-

augmentar hores de servei, atès que la incertesa de les conseqüències de la situació 

nombre de

determinats punts de servei, doncs poden acabar sent necessàries.
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Es preveu que els increments d
de la data 1 de juny de 2022.

acollidors del SIDH, diferenciant els punts de servei que incrementen les seves hores 

1r trimestre 2022 (gener, febrer i març de 2022)

Ens local acollidor del Servei 
Deutes de 

setmanals estimades 
de prestació del 

servei

Setmanes de 
servei previstes

Barberà del Vallès 11 13

Sant Quirze del Vallès 4               13

Santa Perpètua Mogoda 7,5 13

Montcada i Reixac 13 13

Castellar del Vallès 7,5 13

prestació del servei
43   13

2n trimestre 2022 (abril, maig i juny de 2022)

Ens local acollidor del Servei 
setmanals estimades 

de prestació del
servei

Setmanes de 
servei previstes

Barberà del Vallès 11 13

Sant Quirze del Vallès 4 13

Santa Perpètua de Mogoda 7,5 13

Montcada i Reixac 20 13

Castellar del Vallès 7,5 13

prestació del servei
50   13
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3r trimestre 2022 (juliol i setembre de 2022)

Ens local acollidor del Servei 
setmanals estimades 

de prestació del 
servei

Setmanes de 
servei previstes

Barberà del Vallès 11 9

Sant Quirze del Vallès 4                9

Santa Perpètua de Mogoda 7,5 9

Montcada i Reixac 20 9

Castellar del Vallès 7,5 9

prestació del servei
50   9

4t trimestre 2022 (octubre, novembre i desembre de 2022)

Ens local acollidor del Servei 
setmanals estimades 

de prestació del 
servei

Setmanes de 
servei previstes

Barberà del Vallès 11 13

Sant Quirze del Vallès 4               13

Santa Perpètua de Mogoda 7,5 13

Montcada i Reixac 20 13

Castellar del Vallès 7,5 13

prestació del servei
50   13

a de 
comunicar a la Diputació de Barcelona. 

Quart.-

prestin el SIDH compleixin els requisits de formació establerts a la normativa 
perquè els professionals assisteixin a les formacions 

relacionades amb els objectius del servei que siguin organitzades tant per Ofideute, 
com per la Diputació de Barcelona, o conjuntament
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persona referent del SAC quin o quins dies no assistirà al servei, perquè ho 
compensa amb hores de formació. 

El SIDH

ofessionals que prestin 
el servei puguin atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al 

Cinquè.-

setmanals, a partir del mes de juny, en el punt SIDH de Montcada i 
Reixac (7 hores), es desglossa tot seguit:

Període
Hores 

estimades 
setmanals

Setmanes 
prestació servei

1r trimestre 43 13

2n trimestre 50 13

3r trimestre 50 9

4t trimestre 50 13

De manera que des del mes de gener del 2022 es passarà de 43 hores estimades a 
la setmana a 50 hores estimades setmanals al mes de desembre del 2022. El mes 

Així mateix la Diputació també subvencionarà les despeses de gestió sofertes pel 

Sisè.- La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Suport als Serveis Socials 
Bàsics de i Sostenibilitat Social, subvencionarà al Col·legi de 

conveni, except
servei, de vuitanta-set mil dos-cents vint-i-cinc euros (87.225,00.- , amb càrrec a 

Setè.-
del/de la  beneficiari/ària. 

Vuitè.-

2022.
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Novè.- t total màxim a subvencionar per part de la Diputació de Barcelona 
serà de vuitanta-set mil dos-cents vint-i-cinc euros (87.225,00.- , desglossats de la 
següent manera:

A) Vuitanta-quatre mil dos-cents vint-i-cinc euros (84.225,00.- ,que corresponen a 
-set Euros 

amb cinquanta cèntims (37,50.-

que es justificaran i, posteriorment, es pagarà en:

- Un primer pagament, per la quantitat estimada de vint mil nou-cents seixanta-dos 
euros amb cinquanta cèntims (20.962,50.-EUR) pels serveis prestats durant  el primer 

realitzarà prèvia presentació, per part del , de la 
següent documentació:

ondicions 
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts durant el primer trimestre 

Període
Hores 
setmanals 
estimades

Setmanes 
estimades

Preu 
hora 

Total cost 
del 2n 

trimestre

Total cost 
per 

trimestre

1r trimestre 43 13 37,5 20.962,50

2n trimestre (abril i 
maig, punts SIDH amb 

juny)

13 9 37,5 4.387,50

2n trimestre (juny, punts 
SIDH amb increment 20 4 37,5 3.000,00

2n trimestre (d'abril a 
juny, punts SIDH sense 

juny)

30 13 37,5 14.625,00

22.012,50

3r trimestre 50 9 37,5 16.875,00

4t trimestre 50 13 37,5 24.375,00

TOTAL 84.225,00
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tat de la documentació justificativa 
aportada, la Diputació de Barcelona ordenarà el primer pagament.

- Un segon pagament, per la quantitat estimada de vint-i-dos mil dotze euros amb 
cinquanta cèntims (22.012,50.-EUR) pels serveis prestats durant el segon trimestre 

documentació:

condicions 
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts durant el segon trimestre 

7

justificativa aportada, la Diputació de Barcelona ordenarà el segon pagament.

- Un tercer pagament, per la quantitat estimada de setze mil vuit-cents setanta-cinc 
euros (16.875,00.-

, que es realitzarà 

documentació:

imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts durant el tercer trimestre 
(q ).

78.2 del RLGS (q ).

el 30 de novembre de 2022. Un cop comprovada la idoneïtat de la documentació 
justificativa aportada, la Diputació de Barcelona ordenarà el tercer pagament.

- Un quart pagament, per la quantitat estimada de vint-i-quatre mil tres-cents setanta-
cinc euros (24.375,00.-

s de Sabadell, de la següent 
documentació:
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imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les 
activitats realitzades i dels resultats obtinguts durant el quart trimestre 
(qu ).

78.2 del RLGS (que com Annex 2).

el 28 de febrer de 2023. Un cop comprovada la idoneïtat de la documentació 
justificativa aportada, la Diputació de Barcelona ordenarà el quart pagament.

B) Tres mil euros (3.000,00.-EUR), aportats per a les despeses de gestió sofertes pel 
Sabadell en la consecució dels objectius previstos en el 

present conveni. Aquest pagament haurà de justificar-se entre el dia 2 de gener de 
2023 i el dia 28 de febrer de 2023 mitjançant la presentació del compte justificatiu 
amb aportació dels justificants de despesa (que ) que 
contindrà:   

Memòria econòmica del cost total de amb el contingut establert 
espeses 

incorporades a la relació. 

Es consideraran despeses de gestió subvencionables les següents:

Sous i salaris del personal administratiu i tècnic, de coordinació, gerència, 
etc. en la proporció en què executin actuacions orientades a 

de 
gestió. 

de Barcelona, entre el 2 de gener i el 28 de febrer de 2023, la documentació següent:

Memòria explicativa del compliment de la finalitat del servei subvencionat 
amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, que ha de 
contenir, com a mínim:
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-
-
- Perfil dels usuaris del SIDH.
- Valoració del desenvolupament del servei (incidències detectades, 

propostes de millora, etc..).

La presentació de la documentació de justificació haurà de tramitar-se a través de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona (apartat: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ complimentant el formulari específic 
corresponent, que haurà de ser signat electrònicament pel representant legal de 

e la 
Diputació de Barcelona (vegeu
https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp#sistemes).

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació per a la justificació, podran, abans de finalitzar el termini de justificació, 
realitzar aquest tràmit en qualsevol altre registre electrònic de les administracions 
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es r

públiques.

de la Gerència de Serveis Socials, mitjançant correu electrònic adreçat a 
o.suporti@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la 
finalització del termini establert per a la justificació.

Desè.- Pagament

1. El pagament de la subvenció es realitzarà tal com 
prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa 
esmentada al mateix.

2.  -se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Onzè.-

1.
concedida per la Diputació de Barcelona, i està obligat a executar les activitats 
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

2.

de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a 

anteriors i en relació a la subvenció concedida.
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3. 

finalització del termini de presentació de les justificacions.

4. El Col·legi ha de de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 

mitjans electrònics i audiovisuals.

la seva activitat als principis ètics i a les regles de 

6. Traslladarà als col·legiats que actuïn com a mediadors, les obligacions de 

aris de 

cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida.

Dotzè.-

1. El Col·legi haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privat
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.

Tretzè.- Vigència

La 
desembre de 2022. En cas que es vulgui modificar el conveni, es requerirà acord 
unànime de les parts.

Catorzè.-

Quinzè.- Transparència, accés a la informació i bon govern

transparència, accés a la informació pública i bon govern, els beneficiaris de 
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sigui superior a 10.000,00.-
-les 

públiques. 

Setzè.- Protecció de dades de caràcter personal

1. Les parts manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten de manera expressa 
a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i es comprometen 

onveni. Amb aquest objecte, compliran 
amb el que preveu, així com en les altres disposicions vigents en matèria de protecció 
de dades.

2. Pel que a les dades dels signataris del conveni: 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractamen

persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
embre, de 

Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i resta de 
normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi. Els signants i les persones de les 

onals 
(representants i tècnics dels ens conveniants), seran informades del tractament de les 
seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 

del RGPD.

Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. Les persones afectades 
poden
electrònica dpd@diba.cat, 
electrònica icasb@icasb.net, en el cas del Col·legi de 

Les dades identificatives de qui subscrigui el conveni poden ser publicades, en 
compliment de les obligacions de transparència, al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i a la Base de Dades del 

enllà de les previstes per la llei.

3 és responsable del tractament de les dades 
-OFIDEUTE), que 

La Diputació de Barcelona té la condició d'encarregada del tractament de les dades 
personals a les que accedeixi mitjançant aquesta aplicació en execució del conveni 
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Per la seva p
subencarregat per les prestacions que comporten els tractaments vinculats a la gestió 

qual

ob

es regula la nova relació, de 

subjecte a les mateixes condicions, i amb els mateixos requisits formals que la 
Diputació de Barcelona, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la 
garantia dels drets de les persones afectades. 

4
tractament de les dades en el marc del 

cessió de les dades mínimes necessàries per a la justificació de la subvenció davant 
la Diputació.

Dissetè.-  Règim jurídic supletori

General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de 
Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Divuitè.- Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 

         

I en prova de conformitat les parts signen el present conveni.

ANNEX 1. SUBENCÀRREC DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

1. Objecte del subencàrrec del tractament 

com a 
de Catalunya, responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries 

AHC.
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La Diputació de Barcelona actua com a encarregada del tractament principal i ha estat 

ixement 
públic. 

El tractament consistirà en: 

Concreció dels tractaments a realitzar: 

X Recollida       X Registre      
Estructuració X Modificació
Conservació X Extracció

X Consulta Comunicació per transmissió
Difusió Interconnexió
Acarament Limitació
Supressió Destrucció
Conservació Comunicació

X Altres: Gestió Expedients

Aquest encàrrec no inclou el tractament de dades que efectuï el SIDH en el marc de 
les competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona, supòsit en el qual aquesta 
entitat té la condició de responsable del tractament.

2. Identificació de la informació afectada 

de la Diputació de Barcelona, mitjançant el SIDH, encarregada principal del 
tractament, la informació que es descriu a continuació: 

(Habicat).

Les categories de persones interessades a les que es refereix la informació afectada 
són les persones usuàries del 
sobre el deute hipotecari.

3. Durada 

Aquest acord té una durada vinculada al termini establert en el conveni. 

Una vegada finalitzat aquest conveni, el Col·legi, en tant que subencarregat del 

tractament, les dades personals tractades a la seva aplicació i suprimir qualsevol còpia 
que estigui en el seu poder. 
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4. Obligacions del subencarregat del tractament: 

El subencarregat del tractament i el personal vinculat al conveni signat amb la 

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les 
dades per a finalitats pròpies. 

Catalunya.

Si el subencarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix 

responsable. 

reg

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa 

El subencarregat només comunica les dades a altres encarregats o subencarregats 
del tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. 

qual 
s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que 
cal aplicar per procedir a la comunicació. 

Si el subencarregat a ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li 

responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho 
prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals 

f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, 
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 

g) Mantenir a disposició dels responsables la documentació que acredita que es 
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
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limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com els drets 
relacionats amb les decisions individuals automatitzades, inclosa la realització de 
perfils), quan aquestes els exerceixin davant del  subencarregat, aquest ho ha de 
comunicar per correu electrònic a l'adreça de contacte del delegat de protecció de 

dpo.ahc@gencat.cat

laborable següent, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser 
rellevants per resoldre la sol·licitud.

j) 
de tractament  ha de facilitar, en el moment de recolli
la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La informació 
que es facilitarà a les persones afectades en el moment de la recollida de les dades és 

següent:

Informació sobre protecció de dades personals
Activitat del 
tractament

Responsable del 
tractament

C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00
protdades.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat/

Delegat de protecció 
de dades

dpo.ahc@gencat.cat
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00

Finalitat del 
tractament

La finalitat és la mediació entre les persones que tenen 
dificultats per respondre als préstecs hipotecaris i les 
entitats bancàries.

Base jurídica Missió realitzada en interès públic (arts. 6.1.e RGPD).

Destinataris
administracions públiques competents en la mediació.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o 
suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació, enviant la 

Termini de 
conservació de les 
dades

6 anys des de la fi de la mediació.

Reclamació

adequadament, teniu dret a presentar una reclamació 
prèvia davant el delegat de protecció de dades 

resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de 
la seva recepció.
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k) En relació a les violacions de la seguretat de les dades, el subencarregat ha 

hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les 
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència, per correu electrònic a l'adreça electrònica del delegat de 

dpo.ahc@gencat.cat).

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 

2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 
contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 

3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals.

4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de 
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per 
mitigar els possibles efectes negatius. 

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 

ix 

consideri procedent comunicar la violació de la seguretat a les persones afectades.

relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 

l'autoritat de control, quan escaigui. 

n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions 

o) Aplicar, les mesures de seguretat que es deriven de l'Esquema Nacional de 

que realitzi.
  
En tot cas, cal que implementi les mesures tècniques i organitzatives següents, per 
garantir un nivell de seguretat adequat al risc, destinades a:

- denegar l'accés a persones no autoritzades als equips utilitzats per al tractament 
(control d'accés);
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- impedir la lectura, còpia, modificació o supressió no autoritzada dels suports que
continguin dades personals (control dels suports de dades);

- garantir que les persones autoritzades per utilitzar un sistema de tractament
automatitzat, només puguin tenir accés a les dades personals per als quals han estat
autoritzades (control de l'accés a les dades);

- garantir que sigui possible verificar i establir a qui es transmet o es pot transmetre o
posar a disposició, les dades personals mitjançant equipaments de comunicació de
dades (control de la transmissió);

- impedir la lectura, còpia, modificació o supressió de dades personals no autoritzades
durant el transport de suports de dades (control del transport);

-

- verificar, avaluar i valorar l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per 
garantir la seguretat del tractament.

p) Designar un delegat de protecció de dades.

q) En relació amb la destinació de les dades personals, el subencarregat ha de
ls suports on constin, una vegada 

complerta la prestació. 

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats pel  subencarregat. 

No obstant això, el subencarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 

5.
Catalunya 

Correspon al responsable del tractament: 

quals es refereix la clàusula 2 d'aquest annex. 
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operacions de tractament que ha 

c) Fer les consultes prèvies que correspongui.

6. Comunicacions i notificacions

que consta en el conveni.

7. Incompliments i responsabilitats

protecció de dades.

8. Jurisdicció competent

En cas de generar-
parts convenen que els jutjats o tribunals competents per conèixer de qualsevol 
qüestió litigiosa, seran aquells als que correspongui resoldre qualsevol litigi referent a 
l'objecte del conveni principal, renunciant a qualsevol altre tipus de jutjat o tribunal que 
pogués ser competent.
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