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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT  DE DADES PERSONALS DEL 
CCMC EN L’ÀMBIT DE LES SEVES FUNCIONS PÚBLIQUES 

(Art. 31 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels  drets digitals) 

 
 

ACTIVITAT DE  TRACTAMENT    COL·LEGIATS  

                                                                                                                                                           
Categoria d’interessats     Metges col·legiats    
   

 
Tipologia de dades:   Dades identificatives i col·legials (nom, nº de 

col·legiat, col·legi professional) 
Altres dades tipificades exigides legalment 
 

 
Legitimació del tractament Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’Exercici de 

Professions Titulades i dels Col·legis 
Professionals. Art 10.4 Llei 2/1974, de 13 de 
febrer, sobre Col·legis Professionals. Estatuts 
del CCMC. Art. 5.2 Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’Ordenació de Professions 
Sanitàries.                                        
  

 
Finalitat del tractament:  Manteniment del registre de col·legiats i 

cercador de professionals col·legials inscrits als 
respectius Col·legis de Metges de Catalunya.
                                                  

Categories de destinataris:  No es preveuen cessions a excepció d’aquelles 
previstes legalment. 

 

                                                                                                                                                      
Transferència internacional:    No previst     
       

                                                                                                                                                                 
Mesures tècniques i  organitzatives:   Previstes en el Document de Privacitat  
  

 
Termini de conservació:    Permanent 
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ACTIVITAT DE  TRACTAMENT SOCIETATS PROFESSIONALS  

 
Categoria d’interessats     Societats Professionals 

Socis i Administradors de les Societats  
Professionals 

 

 
Tipologia de dades:     Dades identificatives i de contacte   

 
 
Legitimació del tractament Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’Exercici de 

Professions Titulades i dels Col·legis 
Professionals. Art 10.4 Llei 2/1974, de 13 de 
febrer, sobre Col·legis Professionals. Estatuts 
del CCMC. Art. 5.2 Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’Ordenació de Professions 
Sanitàries.                                                     
  

 
Finalitat del tractament:  Manteniment del registre i cercador de 

societats professionals col·legiades als 
respectius Col·legis de Metges de Catalunya i 
dels seus socis i administradors.  

 

Categories de destinataris:  No es preveuen cessions a excepció d’aquelles 
previstes legalment.    
   

                                                                                                                                                         
Transferència internacional:    No previst     
   

                                                                                                                                                             
Mesures tècniques i  organitzatives:   Previstes en el Document de Privacitat  
   

 
Termini de conservació:   Permanent 
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TRACTAMENT  GESTIÓ D’EXPEDIENT D’AUTORITZACIÓ 
CONSULTES I CENTRES MÈDICS 

 
Categoria d’interessats:  Col·legiats    

 Societats Professionals   
 Mandataris    
 Altres professionals autoritzats  
      

Tipologia de dades:   Dades identificatives  
Número de col·legiat 
Dades acadèmiques i professionals 
   

 
Legitimació del tractament:  El CCMB actua com a Encarregat de tractament 

en virtut del Conveni subscrit entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Salut i el CCMC per a la 
delegació de funcions de tramitació 
d'expedients d'autorització de determinades 
consultes mèdiques (Resolució SLT 1201/2015 
de 25 de maig)     
   

 
Finalitat del tractament:   Gestió i tramitació de l’expedient administratiu 

d’autorització de funcionament de les 
consultes i/o centres mèdics  
  

Categories de destinataris:  No previst     
  

 
Transferència internacional:    No previst     
  

 
Mesures tècniques i  organitzatives:   Previstes en el Document de Privacitat  
  

 
Termini de conservació:  Durant la vigència del conveni, i en tot cas, quan 

expiri el termini per eventuals responsabilitats 
de delegat i delegant 
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ACTIVITAT DE  TRACTAMENT CÀRRECS INSTITUCIONALS 

 
Categoria d’interessats: Membres del Plenari  

Altres membres: Comissions de treball i 
Consells assessors. 

           

 
Tipologia de dades:   Dades identificatives  

Dades relatives al càrrec institucional 
   

 
Legitimació del tractament:  Estatuts del CCMC Resolució JUS /1910/2008 del 

Departament de Justícia de 12 de juny de 2008 
(DOGC 5156 de 19.06.2008) i Llei 7/2006, de 31 
de maig, de l’exercici de professions titulades i 
dels col·legis professionals   
    

 
Finalitat del tractament:   Registre de càrrecs, nomenaments, 

cessaments i vigència   
   

Categories de destinataris:  No previst     
  

 
Transferència internacional:    No previst      
  

 
Mesures tècniques i  organitzatives:   Previstes en el Document de Privacitat  
     

 
Termini de conservació:  Permanent  
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ACTIVITAT DE  TRACTAMENT REGISTRE ENTRADA I SORTIDA DOCUMENTS 

 
Categoria d’interessats:  Col·legiats, ciutadans en general 
           

 
Tipologia de dades:   Dades identificatives    

   

 
Legitimació del tractament:  Missió realitzada en interès públic i en exercici 

de les funcions privades que els hi atribueix la 
Llei 7/2006 de 31 de maig de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis 
professionals i els propis Estatuts del CCMC. 
      

 
Finalitat del tractament:   Gestió del registre d'entrada i sortida de 

documents del Col·legi, en els termes que 
preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
    

Categories de destinataris:  No previst     
  

 
Transferència internacional:    No previst      
  

 
Mesures tècniques i  organitzatives:   Previstes en el Document de Privacitat  
     

 
Termini de conservació:  15 anys des de la data de registre 


