AJUNTAMENT DE JUNEDA
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL

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’auto disposició 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
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’auto disposició 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. Es 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 podreixin fer-se per mitjà de disposició de caràcter general
publicada al Butlletí Oficia1 de l'Estat o Diari Oficial corresponent.
De conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Lev 5/2002, de l'Agència Català de
Protecció de Dades, la Corporació Local en matèria de Protecció de Dades queda sota l'àmbit de
l'Agència Català 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.
És creïn els fitxers de dades de caràcter personal assenyalats a l'Annex I.
Segon. Mesures de seguretat
Els fitxers automatitzats que per la present Ordenança és creguin, 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
Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Entrada en vigor
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La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província. Juneda, 30 de juny de 2006 L'alcaldessa, Josefa Peiró i Badia

ANNEX I
Els fitxers que és creguin mitjançant la present Ordenança municipal i les seves respectives
descripcions, són els següents:
1.

Fitxer registre d'entrada i sortida Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda

Finalitat: Gestió del Registre d'Entrada i Sortida de l'Ajuntament.
Afectats: Ciutadans que presenten documentació en el Registre municipal.
Procediment de recollida: Formulari de Registre d'Entrada i el Formulari de Sol·licitud de serveis o
reclamacions a l'Ajuntament de Juneda.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
2.

Fitxer padró municipal d'habitants Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda

Finalitat: Control dels veïns que es troben empadronats en el municipi de Juneda.
Afectats: Els ciutadans o veïns del municipi.
Procediment de recollida: A través d'uns formularis denominats
"Sol·licitud d'alta en el Padró Municipal d'Habitants",
"Sol·licitud de canvi de domicili" i "Autorització d'habitatge".
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu.
Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
3.

Fitxer padró cadastre

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Gestió dels béns immobles rústics, urbans i
de característiques especials que es troben ubicats en el municipi de Juneda.
Afectats: Propietaris d'immobles en el municipi. Procediment de recollida: Acompliment del
Formulari PADECA. Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell
bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430. Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
4.

Fitxer cementiri

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Gestió dels nínxols del cementiri municipal
de Juneda. Afectats: Persones titulars dels nínxols ubicats al cementiri. Procediment de recollida:
Mitjançant un formulari destinat a l'efecte.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
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5.

Fitxer plusvàlues

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda
Finalitat: Gestió de l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Afectats: Propietaris de terrenys ubicats en el municipi de Juneda.
Procediment de recollida: A través dels impresos de pagament o
domiciliació bancària dels mateixos.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu.
Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.
6.

Fitxer clients proveïdors

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Gestió de la comptabilitat de l'Ajuntament.
Afectats: Persones de contacte en empreses clientes i proveïdors de l'Ajuntament.
Procediment de recollida: A través dels contractes celebrats amb empreses clientes i proveïdors de
l'Ajuntament.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Caixer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
7.

Fitxer nòmines

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda
Finalitat: Gestió de nòmina i personal.
Afectats: Treballadors de l'Ajuntament de Juneda.
Procediment de recollida: Les seves dades personals són
recollides per mitjà dels contractes de treball.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu i de salut de
treballadors minusvàlids.
Nivell de seguretat: Nivell alt.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
8.

Fitxer llicències

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Gestió de Llicències atorgades per
l'Ajuntament. Afectats: Persones interessades en sol·licitar Llicències. Procediment de recollida:
Mitjançant els formularis de Sol·licitud de Llicències.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: Diputació de
Lleida i als Departaments de Medi Ambient i Governació.
9. Fitxer

urbanisme

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda
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Finalitat: Elaboració d'informes de caràcter tècnic per part del
personal de l'Ajuntament.
Afectats: Persones les dades de les quals es recullen als expedients tècnics.
Procediment de recollida: Les dades són recollides directament dels seus titulars.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Caixer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: Col·legi
d'Arquitectes i a la Diputació de Lleida.
10.

Fitxer parelles de fet

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda
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: A través del formulari del Registre de
Parelles de Fet.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Caixer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
11.

Fitxer actes

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Elaboració d'Actes del Ple municipal, Junta
de Govern de l'Ajuntament, Decrets i Resolucions de l'Alcaldia, així com tramitació d'expedients.
Afectats: Alcalde i Regidors de l'Ayuntameinto de Juneda. Procediment de recollida: Formulari de
sol·licitud de dades de Regidors.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu i d'ideologia política.
Nivell de seguretat: Nivell alt.
Exercici de drets: Caixer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
12.

Fitxer imposats

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Gestió de determinats imposts municipals.
Afectats: Persones obligades al pagament de l'impost municipal. Procediment de recollida: Mitjançant
l'imprès de pagament o domiciliació bancària del mateix.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
13.

Fitxer escola de música Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda

Finalitat: Gestió de l'Escola de Música del municipi de Juneda. Afectats: Es recullen dades tant dels
alumnes de l'Escola de Música com dels seus pares.
Procediment de recollida: Acompliment d'un Formulari de Preinscripció.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
14.

Fitxer guarderia
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Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Gestió de la Guarderia municipal de Juneda.
Afectats: Persones que porten als seus fills a la guarderia municipal.
Procediment de recollida: A través d'un Formulari de Preinscripció.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
15.

Fitxer residència tercera edat Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda

Finalitat: Gestió de la residència per a persones majors del municipi de Juneda.
Afectats: Persones majors que fan ús de la residència municipal i dels seus familiars.
Procediment de recollida: A través de l'acompliment d'un
formulari destinat a l'efecte.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu.
Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No / 6. Fitxer
Firaporc
Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda
Finalitat: Gestió de la fira de porcs que se celebra en el municipi
de Juneda.
Afectats: Persones que interessades en participar en la fira. Procediment de recollida: A través del
formulari destinat a l'efecte.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430. Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
17.

Fitxer gossos

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda
Finalitat: Gestió del Registre d'Animals Domèstics del municipi.
Afectats: Amos o propietaris dels gossos situats en el municipi de
Juneda.
Procediment de recollida: A través del formulari destinat a l'efecte.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
18.

Fitxer borsa de treball

Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda Finalitat: Fomentar l'ocupació en el municipi de
Juneda. Afectats: Persones interessades que busquen feina. Procediment de recollida: A través del
formulari destinat a l'efecte.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No 19. Fitxer
vigilants
Responsable del fitxer: Ajuntament de Juneda
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Finalitat: Control i vigilància en la zona urbana del municipi de
Juneda.
Afectats: Persones afectades per les actuacions realitzades pels vigilants de l'Ajuntament.
Procediment de recollida: A través del formulari destinat a l'efecte.
Tipus de dades: Dades de caràcter identificatiu. Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Exercici de drets: Carrer Major, núm. 13, 25430, Juneda (Lleida) Cessions previstes: No
Observació.
Publicat al B.O.P. Núm. 140 de 14 de octubre de 2006.

MODIFICACIÓ PUBLICADA AL BOP NÚM. 68 DE 23 D´ABRIL DE 2.013

PATRONAT MUNICIPAL ASISTENCIAL RESIDENCIA D’AVIS DE JUNEDA

L’existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics en especial els informàtics,
suposen possibilitats d’intromissió en l’àmbit de la privacitat i intimitat així com la 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.
Aquests drets es troben reconeguts en la Constitució Espanyola, al Art.18 que 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 aquest drets.
El Tribunal Constitucional, declarant jurisprudència, especialment en la seves sentències 290/2000 i
292/2000, que inclouen el concepte més ampli de llibertat informativa.
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)
que estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.
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.
Per tot això,
Resolc,
Primer. Creació.
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És creïn els fitxers de dades de caràcter personal assenyalats a l’Annex I. En aquest s’estableix la
denominació del fitxers, la seva finalitat i usos previstos, les persones i col·lectius afectats o obligats a
subministrar les dades de caràcter personal, el procediment de recollida, la procedència, l’estructura
bàsica del fitxer, la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, el sistema de
tractament, les cessions, les transferències internacionals, l’òrgan administratiu responsable davant el
qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, les mesures de
seguretat amb indicació del nivell de seguretat exigible.
Segon. Mesures de seguretat
Els fitxers automatitzats que per la ordenança creïn, compleixen les mesures de seguretat establertes al
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 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 ordenança sigui publicada al Butlletí
Oficial de la Província
Quart. Entrada en vigor
La ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Juneda de 22 de gener de 2013

President, Antoni Villas Miranda

ANNEX I

Els fitxers que és creen mitjançant la ordenança municipal i les seves respectives descripcions són els
següents:

1. Fitxer Nòmina
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Responsable del fitxer: PATRONAT MUNICIPAL ASISTENCIAL RESIDENCIA D’AVIS DE
JUNEDA
Finalitat: Gestió de nòmina i personal
Usos: Realització de nòmines, contractes, altes i baixes dels treballadors.
Afectats: Treballadors/es del Patronat
Procedència:Les mateixes persones interessades.
Procediment de recollida: Les seves dades personals són recollides per mitjà dels contractes de
treball.
Tipus de Dades: Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i
electrònica, afiliació sindical (ús pel descompte de la cuota sindical), característiques personals i
detalls de feina.
Nivell de Seguretat: Nivell baix
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
Exercici de Drets: Plaça Poeta Jacint Rosinac nº 1, 25430 Juneda (Lleida)
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, Adm.Tributària, Bancs, caixes o entitats
asseguradores.
Transferències internacionals: No es realitzen transferències internacionals.

2. Fitxer Recursos humans
Responsable del fitxer: PATRONAT MUNICIPAL ASISTENCIAL RESIDENCIA D’AVIS DE
JUNEDA
Finalitat: Recursos Humans.
Usos: Els usos són els derivats de la gestió de recursos humans, com ara la selecció de personal,
provisió de llocs de treball, permisos i llicències, retribucions i ajuts, situacions administratives o
laborals, seguretat social, control laboral, règim disciplinari i obtenció d’estadístiques.
Afectats: Personal del Patronat
Procedència:Les mateixes persones interessades.
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Procediment de recollida: Transmissió electrònica i formularis en paper o electrònics. Captació de
la imatge per mitjans electrònics.
Tipus de Dades: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre personal, adreça postal i
electrònica, telèfon, número de la Seguretat Social.
Dades de característiques personals: gènere, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement,
dades familiars.
Dades de circumstàncies socials: llicències, permisos, autoritzacions.
Dades acadèmiques i professionals: titulacions, formació i experiència professional.
Dades d’ocupació laboral: grup, cos, escala, categoria, lloc de treball, història laboral.
Dades economicofinanceres: nòmina, dades bancàries, plans de pensions.
Nivell de Seguretat: Nivell mig
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
Exercici de Drets: Plaça Poeta Jacint Rosinac nº 1, 25430 Juneda (Lleida)
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, Adm.Tributària.
Transferències internacionals: No es realitzen transferències internacionals

3. Fitxer Administratiu Pacients
Responsable del fitxer: PATRONAT MUNICIPAL ASISTENCIAL RESIDENCIA D’AVIS DE
JUNEDA
Finalitat:Gestió administrativa dels pacients.
Usos: Els usos són els derivats de la gestió administrativa, dels pacients i familiars per la gestió de
la activitat administrativa del centre.
Afectats: Pacients, familiars del pacients
Procedència:Les mateixes persones interessades o el representant legal
Procediment de recollida: Transmissió electrònica i formularis en paper o electrònics. Captació de
la imatge per mitjans electrònics.
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Tipus de Dades: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre personal, adreça postal i
electrònica, telèfon, número de la Seguretat Social, signatura.
Dades de característiques personals: gènere, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement,
dades familiars.
Nivell de Seguretat: Nivell mig
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
Exercici de Drets: Plaça Poeta Jacint Rosinac nº 1, 25430 Juneda (Lleida)
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, Adm.Tributària, bancs caixes rurals.
Transferències internacionals: No es realitzen transferències internacionals.

4. Fitxer Sanitari Pacients
Responsable del fitxer: PATRONAT MUNICIPAL ASISTENCIAL RESIDENCIA D’AVIS DE
JUNEDA
Finalitat:

Gestió i control sanitari dels pacients.
Gestió d’assistència social
Historial clínic

Usos: Els usos són els derivats de la gestió sanitaria dels pacients que conté historial mèdic,
medicació, diagnòstic i control dels pacients del centre.
Afectats: Pacients.
Procedència:Les mateixes persones interessades o el representant legal
Procediment de recollida: Transmissió electrònica i formularis en paper o electrònics. Captació de
la imatge per mitjans electrònics.
Tipus de Dades: nom i cognoms, DNI/NIF, imatge, número de registre personal, adreça postal i
electrònica, telèfon, número de la Seguretat Social, signatura.
Dades de característiques personals: gènere, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement,
dades familiars.
Dades especialment protegides: Salut i vida sexual
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Nivell de Seguretat: Nivell alt
Sistema de tractament: Parcialment automatitzat
Exercici de Drets: Plaça Poeta Jacint Rosinac nº 1, 25430 Juneda (Lleida)
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, entitats sanitàries.
Transferències internacionals: No es realitzen transferències internacionals.

