REGLAMENT NÚM. 5
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS

Ordenança aprovada pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia
25 de novembre de 2010, per la qual s’aprova la creació dels fitxers de dades de
caràcter personal de l’AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ.
L’existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment
els informàtics, suposen possibilitats d’intromissió en l’àmbit de la privacitat i intimitat
així com de limitació i vulneració del dret a l’autodisposició de les informacions que
són rellevants per a cada persona. És per això que l’ordenació jurídica reconeix
drets en aquest camp i estableix mecanismes per la seva garantia. La Constitució
Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i estableix que la Llei limitarà l’ús de la
informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple
exercici dels seus drets. El Tribunal Constitucional, interpretant aquest article, ha
declarat en la seva jurisprudència, i especialment en les seves sentències 290/2000
i 292/2000, que el mateix protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de
caràcter personal, atorgant-li una substantivitat pròpia. Aquest dret ha estat
denominat per la doctrina com “dret a l’autodeterminació informativa” o “dret a
l’autodisposició de les informacions personals, i que, quan és refereix al tractament
automatitzat de dades, s’inclou en el concepte més ampli de llibertat informativa.
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret
fonamental.
És responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació,
modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal.
L’article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers
de les Administracions Públiques només poden fer-se per mitjà de disposició de
caràcter general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o Diari Oficial Corresponent.
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 5/2002, de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, la corporació local en matèria de
Protecció de Dades queda sota l’àmbit de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades. En aquests termes, les Corporacions Locals que crearan, modificaran i
suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o
qualsevol altra disposició de caràcter general. En els termes previstos a la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la
legislació autonòmica.
Primer. Creació
Es creen els fitxers de dades de caràcter personal assenyalats a l’Annex I.
Segon. Mesures de Seguretat

Els fitxers automatitzats que per la present Ordenança es creen, compleixen les
mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Tercer. Publicació
De conformitat amb l’article 20 de la LOPD, s’ordena que la present Ordenança sigui
publicada al Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Entrada en vigor
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
La Nou de Gaià, 25 de novembre de 2010
L’alcalde, Jordi Cañellas Alberich
ANNEX I
Els fitxers que es creen mitjançant la present Ordenança Municipal i les seves
respectives descripcions són els següents:
1. Fitxer padró d’habitants
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: empadronament, identificació dels habitants del municipi i
procediments administratius relacionats.
Persones o col·lectius afectats: habitants del municipi
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: enquestes o entrevistes, formularis
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, domicili, sexe, país
naixement, provínica/municipi naixement, data naixement, NIF o document
identificació equivalent, nivell estudis, data alta, motiu alta, data Bàsica, motiu
Bàsica, província/municipi destí, adreça destí, data canvi dades, motiu canvi dades,
número identificació electoral
Cessions previstes: Institut Nacional d’Estadística, AEAT, Seguretat Social i altres
administracions públiques que ho requereixin per a l’exercici de les seves
competències.
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
2. Fitxer registre d’entrada i sortida de documents
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: constància d’entrada i sortida de documents a efectes legals
Persones o col·lectius afectats: persones remitents o destinatàries de documents
amb diligència del registre
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.

Procediment de recollida de dades: formularis, documents elaborats pels emissors
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms remitent o destinatari, domicili,
data d’entrada o sortida, data document, classe document, resum del contingut, NIF,
telèfon, forma de lliurement, referència de l’expedient.
Cessions previstes: No es preveuen
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
3. Fitxer gestió econòmica i comptable
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: Gestió de la comptabilitat de l’Ajuntament
Persones o col·lectius afectats: persones de contacte en empreses clients i
proveïdors de l’Ajuntament
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: a través dels contractes celebrats amb
empreses clients i proveïdores de l’Ajuntament
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, domicili, telèfons, activitat
professional, béns o serveis rebuts, representant, béns o serveis oferts, dades de
domiciliació bancària
Cessions previstes: Departament de Governació de la Generalitat, Agència Estatal
d’Administració Tributària, Sindicatura de Comptes
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
4. Fitxer gestió fiscal i tributària
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: gestió d’impostos i taxes municipals
Persones o col·lectius afectats: propietaris, titulars de drets i beneficiaris de serveis
municipals
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: a través de l’imprès de pagament o domiciliació
bancària del mateix
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms contribuent, NIF, domicili,
telèfons, activitat professional, béns o serveis rebuts, dades de domiciliació
bancària, propietats
Cessions previstes: Consorci de Recaptació, AEAT i altres organismes públics
esmentats a l’article 95 de la Llei General Tributària
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Mitjà.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat

5. Fitxer gestió de nòmines i personal
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: gestió de nòmina i personal
Persones o col·lectius afectats: treballadors de l’AJUNTAMENT LA NOUA DE GAIÀ
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: les seves dades personals són recollides per
mitjà dels contractes de treball
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, núm. SS o mutualitat,
domicili,telèfon, estat civil, cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no
econòmiques de nòmina, dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades
impostos, deduccions
Cessions previstes: AEAT, Seguretat Social i Treseroria general Seguretat Social
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
6. Fitxer cementiri municipal
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: gestió dels nínxols del cementiri municipal de La Nou de Gaià
Persones o col·lectius afectats: persones titulars dels nínxols ubicats al cementiri
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: mitjançant un formulari destinat a l’efecte
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, domicili, telèfons, dades
de domiciliació bancària
Cessions previstes: No es preveuen
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
7. Fitxer registre d’animals domèstics i perillosos
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: registre i control d’animals domèstics i perillosos
Persones o col·lectius afectats: habitants del municipi
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: formularis
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon, dades
animals
Cessions previstes: Departament medi ambient Generalitat de Catalunya
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Alt.
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat

8. Fitxer llicències
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: gestió de llicències atorgades per l’ajuntament
Persones o col·lectius afectats: persones interessades en sol·licitar llicències
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: formularis
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon,
Cessions previstes: No es preveuen.
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
9. Fitxer actes
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: elaboració d’actes del ple municipal de l’ajuntament
Persones o col·lectius afectats: alcalde i regidors de l’ajuntament
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: formularis
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon,
ideologia política
Cessions previstes: Generalitat de Catalunya
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de Seguretat: Alt
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
10. Fitxer Urbanisme
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: elaboració d’informes de caràcter tècnic
Persones o col·lectius afectats: persones les dades de les quals es trobin incloses
als expedients
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: dels propis interessats.
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon,
Cessions previstes: No es preveuen.
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
11. Fitxer Serveis Municipals
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: gestió dels usuaris dels serveis municipals (transport, piscina, teatre,

guarderies, llar d’infants...)
Persones o col·lectius afectats: usuaris dels serveis municipals esmentats
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Formulari de recollida de dades destinat a tal
efecte.
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon, dades de
característiques personals com sexe, edat, dades familiars, data i lloc de naixement.
Cessions previstes: No es preveuen
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
12. Fitxer Registre de Parelles de fet
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: Gestió del Registre de parelles de fet
Persones o col·lectius afectats: Persones interessades en registrar-se a l’Ajuntament
com a parelles de fet.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: Pels propis interessats, Internet, transmissió
electrònica i formularis.
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i dades
de característiques personals com l’estat civil, edat, sexe, nacionalitat, lloc i data de
naixement.
Cessions previstes: No es preveuen
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
13. Fitxer gestió consistorial e institucional
Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT LA NOU DE GAIÀ
Finalitat i usos: Gestió administrativa de l’Ajuntament
Persones o col·lectius afectats: Personal de l’Ajuntament
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de dades: el propi interessat, registres institucionals, padró
d’habitants.
Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon signatura,
adreça electrònica i signatura electrònica.
Cessions previstes: Departament de la Governació de la Generalitat de Catalunya
d’acord amb el que preveu la Llei 8/1997 del Parlament de Catalunya.
Transferència Internacional de dades: No es preveu
Exercici de drets: C/. Castell nº 5 43763 La Nou de Gaià
Nivell de seguretat: Bàsic
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat, mixt.
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat

