
 
 

 

  

ORDENANÇA GENERAL NÚM. 4 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE CREACIÓ DE FITXERS PER EL 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

 

 

Annex. FITXERS DE NOVA CREACIÓ 

 

▫Nom del fitxer  Padró d’habitants 

▫Finalitat i usos  Empadronament i identificació dels habitants 

del municipi; prova de residència en el 

municipi i del domicili habitual; elaboració 

del cens electoral; compliment de la funció 

estadística pública  

▫Persones o col·lectius afectats  Habitants del municipi 

▫Procediment de recollida de dades  Enquestes o entrevistes, formularis, consulta 

d’altres registres públics 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, adreça, telèfon, DNI/NIF o 

document substitutori, sexe, lloc i data 

naixement, nacionalitat, nivell d’estudis, 

nom pare, nom mare, parentiu amb el titular 

del domicili, data i motiu alta / baixa /canvi 

dades, província / municipi de procedència / 

destí 

▫Cessions  Institut Nacional d’Estadística i altres 

administracions públiques en els casos 

autoritzats per normativa 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

 

▫Nom del fitxer  Registre de documents 

▫Finalitat i usos  Constància d’entrada i sortida de documents 

a efectes legals i seguiment d’actuacions  

▫Persones o col·lectius afectats  Persones remitents o destinatàries de 

documents, o bé representants d’aquestes 

▫Procediment de recollida de dades  Formularis, models oficials, documents 

elaborats pels particulars 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms de l’interessat o representant 

o destinataris de comunicacions, DNI/NIF o 

document substitutori, adreça, telèfon, 

referències del document, tipus de document, 

resum del contingut 

▫Cessions No es preveuen 



▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

 

▫Nom del fitxer  Nòmina i laboral 

▫Finalitat i usos  Gestió de nòmines i recursos humans  

▫Persones o col·lectius afectats  Personal de l’Ajuntament 

▫Procediment de recollida de dades  Formularis, entrevistes 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF, núm. Seguretat 

Social, adreça postal i electrònica, telèfon, 

signatura, dades del lloc de treball, 

antiguitat, dades econòmiques i no 

econòmiques de nòmina, dades bancàries 

▫Cessions Agència Estatal d’Administració Tributària, 

Institut Nacional Seguretat Social  

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

 

▫Nom del fitxer  Gestió cementiri 

▫Finalitat i usos  Administració del Cementiri Municipal 

▫Persones o col·lectius afectats  Titulars de nínxols i persones inhumades 

▫Procediment de recollida de dades  Enquestes o entrevistes, formularis 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms del titular del dret, tipus de 

concessió, data de transmissió, tipus i data de 

servei  

▫Cessions No es preveuen  

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

 

▫Nom del fitxer  Cens animals 

▫Finalitat i usos  Identificació dels animals de companyia del 

terme municipal a efectes de control sanitari 

i seguretat 

▫Persones o col·lectius afectats  Propietaris dels animals 

▫Procediment de recollida de dades  Enquestes o entrevistes, formularis 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms propietari, DNI/NIF o 

document substitutori, domicili, telèfon, 

dades i característiques de l’animal, dades 

assegurança i motius de baixa 

▫Cessions Departament de Medi Ambient i Habitatge 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 



 
 

 

  

 

 

▫Nom del fitxer  Activitats culturals i de lleure 

▫Finalitat i usos Inscripció a activitats culturals i de lleure, 

organització i tramesa d’informació 

▫Persones o col·lectius afectats Persones interessades en participar en les 

activitats culturals i de lleure organitzades 

per la Corporació Persones interessades en 

participar en les activitats culturals i de 

lleure organitzades per la Corporació o els 

seus representants legals 

▫Procediment de recollida de dades  Entrevistes, formularis  

▫Estructura del fitxer i dades incloses Nom i cognoms, data naixement, edat, 

DNI/NIF o document substitutori, adreça 

postal i electrònica, telèfon, activitat a la que 

s’inscriu 

▫Cessions No es preveuen 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat Bàsic 

 

▫Nom del fitxer  Proveïdors 

▫Finalitat i usos  Registre de persones amb les que 

l’Ajuntament té relació econòmica 

d’obtenció de béns o serveis 

▫Persones o col·lectius afectats  Particulars o empreses que estableixen 

relació econòmica amb l’Ajuntament 

▫Procediment de recollida de dades  Enquestes o entrevistes, formularis 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF o document 

substitutori, adreça, telèfons, fax, nom i 

cognoms representant, dades domiciliació 

bancària, serveis o béns oferts o rebuts  

▫Cessions Agència Estatal d’Administració Tributària 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

 

▫Nom del fitxer  Gestió tributària i recaptació 

▫Finalitat i usos  Gestió de tributs i d’altres ingressos de dret 

públic 

▫Persones o col·lectius afectats  Subjectes passius de tributs i d’altres 

ingressos de dret públic 

▫Procediment de recollida de dades  Entrevistes, formularis, informació d’altres 



administracions públiques  

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF o document 

substitutori, adreça, telèfons, fax, nom i 

cognoms representant, dades domiciliació 

bancària, activitat, béns i serveis oferts / 

rebuts, dades de béns i propietats 

▫Cessions Agència Estatal d’Administració Tributària i 

altres organismes públics esmentats a l’art. 

95 de la Llei General Tributària 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria     

▫Nivell de seguretat  Mitjà 

 

 

▫Nom del fitxer  Bústia de suggeriments, queixes i 

consultes 

▫Finalitat i usos  Registre i atenció als suggeriments, queixes i 

consultes dels ciutadans 

▫Persones o col·lectius afectats  Ciutadans que facin arribar suggeriments, 

queixes o consultes a l’Ajuntament 

▫Procediment de recollida de dades  Enquestes i entrevistes, formularis 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF o document 

substitutori, adreça postal, correu electrònic, 

telèfon, data i suggeriment o queixa 

▫Cessions No es preveuen 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

▫Nom del fitxer  Usuaris servei d’aigua  

▫Finalitat i usos  Gestió del servei de proveïment d'aigua  

▫Persones o col·lectius afectats  Usuaris dels serveis 

▫Procediment de recollida de dades  Enquestes o entrevistes, formularis 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF o document 

substitutori, telèfon, domicili, dades 

d'informació comercial, dades de 

domiciliació bancària, béns de propietat, 

dades de transaccions 

▫Cessions Empresa subministradora Ana M. Torrent 

d’Albert. 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria  

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

 

▫Nom del fitxer Llar d’infants 

▫Finalitat i usos Gestió de la Llar i organització dels seus 

serveis 



 
 

 

  

▫Persones o col·lectius afectats  Infants inscrits al centre i els seus pares o 

representants legals 

▫Procediment de recollida de dades  Formularis, entrevistes 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, domicili, telèfon, lloc i data 

de naixement, dietes, dades de domiciliació 

bancària, dades de salut, dades de seguiment 

del comportament  

▫Cessions No es preveuen 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Direcció Llar d’infants 

▫Nivell de seguretat Alt   

 

 

▫Nom del fitxer  Llicències d’obres 

▫Finalitat i usos  Gestió de sol·licituds de realització 

d’activitats que requereixen llicència d’obra 

a efectes de concessió, seguiment i disciplina 

▫Persones o col·lectius afectats  Titulars d’immobles que sol·liciten la 

llicència, promotors, professionals i 

industrials relacionats amb l’obra 

▫Procediment de recollida de dades  Formularis, consulta d’altres registres 

públics 

▫Estructura del fitxer i dades incloses Nom i cognoms, DNI/NIF, adreces, telèfons, 

béns i propietats 

▫Cessions A altres administracions públiques amb 

competències en matèria d’urbanisme 

▫Transferències internacionals No es preveuen 

▫Unitat responsable  Secretaria 

▫Nivell de seguretat  Bàsic 

 

 

Rectificació errors   

 

- En la descripció del fitxer denominat Padró d’habitants, on la disposició de creació 

diu: Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, consulta 

d’altres registres públics 

 

ha de dir: Procedència i procediment de recollida de dades: Del propi interessat o del 

seu representant legal, de registres públics. Enquestes o entrevistes, formularis. Sistema 

de tractament manual i automatitzat. 

 

- En la descripció del fitxer denominat Registre de documents, on la disposició de 

creació diu: Procediment de recollida de dades: Formularis, models oficials, documents 

elaborats pels particulars 

 



ha de dir: Procedència i procediment de recollida de dades: Del propi interessat o del 

seu representant legal. Formularis, models oficials, documents elaborats pels particulars. 

Sistema de tractament manual i automatitzat. 

 

- En la descripció dels fitxers denominats Nòmina i laboral i Llar d’infants, on la 

disposició de creació diu: Procediment de recollida de dades: Formularis, entrevistes  

 

ha de dir: Procedència i procediment de recollida de dades: Del propi interessat o del 

seu representant legal. Entrevistes o formularis. Sistema de tractament manual i 

automatitzat. 

 

- En la descripció dels fitxers denominats Gestió cementiri, Cens animals, 

Proveïdors, Bústia de suggeriments, queixes i consultes i Usuaris servei d’aigua, on la 

disposició de creació diu: Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, 

formularis, 

 

ha de dir: Procedència i procediment de recollida de dades: Del propi interessat o del 

seu representant legal. Enquestes o entrevistes, formularis. Sistema de tractament 

manual i automatitzat. 

 

- En la descripció del fitxer denominat Activitats culturals i de lleure, on la 

disposició de creació diu: Procediment de recollida de dades: Entrevistes, formularis, 

 

ha de dir: Procedència i procediment de recollida de dades: Del propi interessat o del 

seu representant legal. Enquestes o entrevistes, formularis. Sistema de tractament 

manual i automatitzat. 

 

- En la descripció del fitxer denominat Gestió tributària i recaptació, on la disposició 

de creació diu: Procediment de recollida de dades: Entrevistes, formularis, informació 

d’altres administracions públiques, 

 

ha de dir: Procedència i procediment de recollida de dades: Del propi interessat o del 

seu representant legal, d’administracions públiques. Enquestes o entrevistes, formularis. 

Sistema de tractament manual i automatitzat. 

 

- En la descripció del fitxer denominat Llicències d’obres, on la disposició de creació 

diu: Procediment de recollida de dades: Formularis, consulta d’altres registres públics, 

 

ha de dir: Procedència i procediment de recollida de dades: Del propi interessat o del 

seu representant legal, de registres públics. Formularis. Sistema de tractament manual i 

automatitzat.” 

 

DILIGÈNCIA:  

Per a fer constar que la present ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en 

sessió de data 18 d’abril de 2008, publicada al BOP el 3 de juliol del 2008, última 

modificacio aprovada pel Ple de la Corporació el 3 de novembre del 2008 i publicada al 

BOP el 19 de novembre de 2008. 

 


