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CAPITOL ÚNIC 

 

 

 

L’existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment els informàtics, suposen 

possibilitats d’intromissió en l’ambit 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 a la seva garantia. La Constitució Espanyola, al seu article 

18 reconeix com dret fonamental el dret a l’honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i estableix que 

la Llei limitarà l’ús de l’informàtica per garantir l’honor i l’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 la Província 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 creessin, modifiquessin i suprimiran els seus fitxers mitjançant 

la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general. En els termes previstos en 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 creïn, compleixen les mesures de seguretat establertes al 

Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers 

automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

 

Tercer. Publicació 

 

De conformitat amb l’article 20 de la LOPD, s’ordena que la present Ordenança sigui publicada al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Quart. Entrada en vigor 

 

La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

                                            ANNEX I 

 

 

Els fitxers que es creïn mitjançant la present Ordenança Municipal i les seves respectives descripcions, són els 

següents: 

 

 

1.  FITXER IMPOSATS 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Gestió dels diferents impostos municipals de Castelldans 

- Afectats: Persones obligades al pagament dels impostos municipal 



 

 

- Procediment de recollida: A través de l’imprès de pagament o domiciliació 

  bancària del mateix 

- Tipus de dades: Dades identificatives 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm. 21, 25154 Castelldans (Lleida) 

- Cessions: No 

 

2.  FITXER CLIENTS PROVEÏDORS 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Gestió de la comptabilitat de l’Ajuntament 

- Afectats: Persones de contacte en empreses clients i proveïdors de l’ 

  Ajuntament  

- Procediment de recollida: A través dels contractes celebrats amb empreses   

  clients i proveïdors de l’Ajuntament 

- Tipus de dades: Dades identificatives i de contacte 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21, 25154 ,Castelldans (Lleida) 

- Cessions: Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda 

 

3. FITXER PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Control dels veïns que es troben empadronats en el municipi de  

  Castelldans 

- Afectats: Els ciutadans o veïns del municipi 

- Procediment de recollida: Formularis de sol.licitud d’alta i de sol.licitud de  

  canvi de residència 

- Tipus de dades: Dades identificatives 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21,25154, Castelldans (Lleida) 

- Cessions: Diputació de Lleida 

 

 

4. FITXER PADRÓ CADASTRE 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Gestió dels béns immobles rústics, urbans i de característiques   

  especials que es troben ubicats en el municipi de Castelldans. 

- Afectats: Propietaris d’immobles en el municipi 

- Procediment de recollida: Acompliment del Formulari PADECA. 

- Tipus de dades: Dades identificatives. 



 

 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21,25154, Castelldans (Lleida) 

- Cessions: No 

 

 

5. FITXER REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Gestió del Registre d’Entrada i Sortida de l’ Ajuntament 

- Afectats: Ciutadans que presenten documentació en el Registre municipal 

- Procediment de recollida: Acompliment d’un “Formulari de Registre d’Entrada” 

- Tipus de dades: Dades identificatives. 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21, 25154, Castelldans (Lleida) 

- Cessions: No 

 

 

6. FITXER URBANISME 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Elaboració d’informes de caràcter tècnic 

- Afectats: Persones les dades de les quals es trobin incloses als expedients. 

- Procediment de recollida: Les dades es recullen directament dels interessats. 

- Tipus de dades: Dades identificatives 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic. 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21,25154, Castelldans (Lleida) 

- Cessions: No 

 

 

7. FITXER SEMBLANTS DE FET 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Gestió del Registre de Parelles de Fet de l’Ajuntament. 

- Afectats: Persones que mantenen una relació estable de convivència sense  

  haver contret matrimoni 

- Procediment de recollida: Directament dels titulars de les dades mitjançant el  

  formulari de “Registre de Parelles de Fet”. 

- Tipus de dades: Dades identificatives 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic. 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21,25154,Castelldans (Lleida) 

- Cessions: No 

 



 

 

 

8. FITXER CENS CANÍ 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castellans 

- Finalitat: Gestió del Cens Caní del municipi de Castelldans 

- Afectats: Amos o propietaris dels animals ubicats en el municipi de Castelldans 

- Procediment de recollida: Mitjançant els formularis destinats a l’efecte. 

- Tipus de dades: Dades identificatives 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21,25154, Castelldans (Lleida) 

- Cessions: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

 

 

9. FITXER NÒMINES 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Gestió de nòmina i personal 

- Afectats: Treballadors de l’Ajuntament de Castelldans 

- Procediment de recollida: Les seves dades personals són recollides per mitjà 

  dels contractes de treball. 

- Tipus de dades: Dades identificatives i dades de salut de treballadors  

   minusvàlids. 

- Nivell de seguretat: Nivell alt 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21,25154, Castelldans (Lleida) 

- Cessions: No 

 

 

10. FITXER LLICÈNCIES 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Gestió de Llicències atorgades per l’Ajuntament 

- Afectats: Persones interessades en sol.licitar Llicències. 

- Procediment de recollida: Mitjançant un Formulari de Sol.licitud de Llicències  

  d’ Activitat. 

- Tipus de dades: Dades identificatives. 

- Nivell de seguretat: Nivell bàsic 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21, 25154, Castelldans (Lleida) 

- Cessions: Diputació de Lleida i als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de Les  

  Garrigues. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. FITXER ACTES 

 

- Responsable del Fitxer: Ajuntament de Castelldans 

- Finalitat: Elaboració d’Actes del Ple municipal de l’Ajuntament. 

- Afectats: Alcalde i Regidors de l’Ajuntament de Castelldans. 

- Procediment de recollida: Formulari de Sol.licitud de dades de Regidors 

- Tipus de dades: Dades identificatives i d’ideologia política. 

- Nivell de seguretat: Nivell alt. 

- Exercici de drets: Passeig Moragues, núm.21, 25154 Castelldans (Lleida) 

- Cessions: No 

 


