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GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA
Les dades es tractaran per a:
- La gestió dels expedients de despeses i ingressos derivats de l'execució del pressupost anual.
Finalitat

- L'elaboració de l'avantprojecte de pressupostos i modificacions pressupostàries. Seguiment i control de l'execució
pressupostària i econòmica.
- L'elaboració d'informació econòmic-pressupostària per als diferents centres gestors de la Presidència, òrgans de
control i fiscalització de caràcter intern i extern, i altres Administracions Públiques.
▪ Exercici de poders públics o missió realitzada en interés públic conferits al responsable del tractament (art. 6.1.e)
RGPD) en el marc de les competències de la Generalitat atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana.
- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
- Llei de Pressupostos de la Generalitat.

Legitimació i base jurídica - Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la
Generalitat.
del tractament
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
▪ Compliment d'obligacions legals (art. 6.1.c) RGPD):
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Descripció d'interessats

Personal al servei de l'Administració, sol·licitants/beneficiaris d'ajudes i subvencions, representants legals, càrrecs,
directius i responsables públics, administrats, concurrents en processos de contractació administrativa, propietaris o
arrendataris, proveïdors i becaris/estudiants en pràctiques.

Descripció
de
personals tractats

dades - Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF/DNI, adreça, signatura i signatura electrònica.
- Dades econòmiques, financers i d'assegurances.
Es comunicaran dades:
- A òrgans de control extern: Sindicatura de *Comptes, Tribunal de Comptes, òrgans judicials, Corts Valencianes en
virtut de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Destinataris de les dades

- A altres Òrgans de l'Administració de l'Estat en virtut de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions.
- Al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 2/2015, de 2
d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
- La informació de naturalesa tributària es conservarà pel període de prescripció de quatre anys en virtut del que es
disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

- La informació publicada en compliment d'obligacions de publicitat activa es conservarà durant almenys cinc anys
després que aquestes cessen conforme al que disposa l'article 9.5.d) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del
Termini de conservació de Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de
regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
les dades
- La informació es conservarà degudament bloquejada pels períodes addicionals necessaris per a la prescripció de les
eventuals responsabilitats legals aplicables.
- La informació amb valor històric es conservarà de forma indefinida en els termes i condicions establides en la Llei
3/2005, de 15 de juny, d'Arxius de la Comunitat Valenciana.

