
 
 
 
 
 

 
 
 
Preàmbul  
 

La llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal, estableix un conjunt de mesures per a garantir i protegir aquest dret 
fonamental. 
En l’àmbit de les seves competències, és responsabilitat de les administracions locals 
allò relatiu a la creació i la modificació o supressió dels fitxers que continguin dades de 
caràcter personal. 

D’acord amb allò que preveu l’art. 20 de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, la creació, la modificació o supressió dels 
esmentats fitxers s’haurà d’efectuar mitjançant disposició de caràcter general 
publicada al butlletí oficial corresponent. 
 
 

Capítol I. Objecte. 
 
Article primer.- Aquesta ordenança té per objecte la creació, supressió i modificació 
dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal corresponents a 
l’ajuntament de Bot. L’ordenança s’aplicarà sens perjudici d’allò que disposin, per 
cadascun dels fitxers, les normes legals i reglamentàries vigents que els siguin 

d’aplicació i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a la seva entrada en vigor. 
 
Article segon.- Als annexos d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de nova creació, amb les seves respectives 
descripcions. 

 
Article tercer.- Els titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers creats, 
modificats o suprimits  mitjançant aquesta ordenança adoptaran les mesures 
tècniques, organitzatives i de gestió per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i 
integritat de les dades, així com les mesures necessàries per a fer efectius els drets de 
les persones afectades que els reconeix l’ordenament vigent. 

 
 
Capítol II. Dret d’accés, rectificació i cancel�lació. 
 
Article quart.- Les persones quines dades figurin en els fitxers automatitzats podran 
exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancel�lació de dades, quan procedeixi, 

davant els òrgans que es concreten en els respectius annexos. 
 
 
Capítol III. Inscripció i publicació. 
 
Article cinquè.- Els fitxers creats, modificats o suprimits mitjançant aquesta ordenança 

s’inscriuran en el registre General de Protecció de Dades de Catalunya, depenent de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 

 
ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT DE BOT 



 
 
 
 
 
Article sisè.- D’acord amb l’article 20 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desenbre de 
protecció de dades de caràcter personal , art. 70.2 de la llei 7/1985, 178.2 del text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i 66.1 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 

decret 179/1995, aquesta ordenança es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona. 
 
ANNEX I 
 

Denominació Comptabilitat 
Finalitat Gestió comptable i pressupostària 

Persones o col�lectius Proveïdors i deutors de l’Ajuntament 

Procedència de les dades Propi interessat 

Procediment de recollida 
de dades 

Formularis (factures), contractes, enquestes 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon, activitats i negocis, ingressos i 
rendes, dades bancàries, dades impostos, 

deduccions, béns i serveis subministrats per l’afectat, 
béns i serveis rebuts per l’afectat 

Sistema de tractament Automatitzat 

Cessions 
Agència Tributària, entitats financeres, Departament 
de Governació (Generalitat de Catalunya) 

Transferències 
internacionals 

No n’hi ha 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

 

Clàusula 2ª.  

Clàusula 3ª. ANNEX II 

Denominació Gestió consistorial i institucional 

Finalitat 
Correu electrònic, agenda institucional i gestió 
administrativa de l’Ajuntament 

Persones o col�lectius Persones que es relacionen amb l’Ajuntament 

Procedència de les dades Propi interessat 

Procediment de recollida 
de dades 

Enquestes o entrevistes, formularis 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o 

electrònica, telèfon, signatura 
 

Sistema de tractament Parcialment automatitzat 

Transferències No n’hi ha 



 
 
 
 
 

internacionals 
Cessions Generalitat de Catalunya (Governació) 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

Clàusula 4ª.  

Clàusula 5ª.  

Clàusula 6ª. ANNEX III 

 

Denominació   Gestió fiscal i tributària 

Finalitat 
Gestió, manteniment i control de la informació    
necessària per a la recollida i liquidació d'impostos, 
taxes i altres pagaments a l'Ajuntament 

Persones o col�lectius Contribuents del municipi 

Procedència de les dades Propi interessat i altres administracions 

Procediment de recollida 
de dades 

Formularis i padrons fiscals. 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon, dades bancàries, dades de 
impostos, deduccions, ingressos i rendes, propietats i 

possessions i béns i serveis rebuts per l’afectat. 

Sistema de tractament Parcialment automatitzat 

Transferències 
internacionals 

No n’hi ha 

Cessions Agència Tributària, entitats financeres 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell mitjà 

Clàusula 7ª.  

Clàusula 8ª. ANNEX IV 

 

Denominació Gestió de personal 

Finalitat 

Gestió, manteniment i control de les nòmines, de la 
selecció, oposicions i concursos i formació del 
personal de l'Ajuntament, control horari, borsa de 
treball interna, plantilla orgànica 

Persones o col�lectius Personal de l'Ajuntament i candidats 



 
 
 
 
 

Procedència de les dades Propi interessat 

Procediment de recollida 
de dades 

Formularis, entrevistes, transmissió electrònica 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, número de la seguretat social, mutualitat, 
nom i cognoms, adreça postal o electrònica, 
telèfon, signatura, edat, sexe, data i lloc de 
naixement, nacionalitat, característiques físiques, 
formació, titulacions, experiència professional, estat 

civil, cos/escala, categoria/grau, historial laboral, 
lloc de treball, dades bancàries, dades no 
econòmiques de nòmina, dades econòmiques de 
nòmina, dades d’impostos, deduccions, subsidis, 
beneficis 

Sistema de tractament Parcialment automatitzat 

Transferències 
internacionals 

No n’hi ha 

Cessions Agència Tributària, Tresoreria Seguretat Social. 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

Clàusula 9ª.  

Clàusula 10ª. ANNEX V 

 

Denominació Padró d’habitants 

Finalitat 
Gestió i control dels moviments de població del 
municipi, estadístiques, procediments administratius, 
servei certificació, atenció al ciutadà 

Persones o col�lectius Persones residents al municipi 

Procedència de les dades 
Propi interessat, registres públics, altres 
administracions públiques, i persones diferents a 
l’interessat 

Procediment de recollida 
de dades 

Formularis, enquestes o entrevistes, transmissió 
electrònica, llistats i documents del cens electoral i 
de registres públics 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura, 

data i lloc naixement, dades de família, edat, sexe, 
nacionalitat, formació, titulacions 

Sistema de tractament Automatitzat 

Transferències 
internacionals 

No n’hi ha 

Cessions 
I.N.E (Institut Nacional d’Estadística) 
Altres administracions públiques 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 



 
 
 
 
 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

 

Clàusula 11ª. ANNEX VI 

 

Denominació Registre d’entrades i sortides 

Finalitat 
Registre d'entrada i sortida de documents a 
l’Ajuntament 

Persones o col�lectius 
Persones que presenten escrits o documents a 
l’Ajuntament o a qui l’Ajuntament n’envia 

Procedència de les dades Propi interessat 

Procediment de recollida 
de dades 

Enquestes o entrevistes, formularis 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça postal, 
assumpte 

 

Sistema de tractament Parcialment automatitzat 

Transferències 
internacionals 

No n’hi ha 

Cessions No estan previstes 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

 

Clàusula 12ª. ANNEX VII 
 

Denominació Registre de parelles de fet 

Finalitat Gestió del Registre de parelles de fet 

Persones o col�lectius 
Persones que constitueixen una unió estable 
residents al municipi 

Procedència de les dades Propi interessat i altres administracions públiques 

Procediment de recollida 
de dades 

Formularis 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 
estat civil edat, sexe, data i lloc de naixement, 

nacionalitat 
 

Sistema de tractament Parcialment automatitzat 

Transferències No n’hi ha 



 
 
 
 
 

internacionals 

Cessions No estan previstes 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

 

Clàusula 13ª. ANNEX VIII 

 

Denominació Serveis municipals 

Finalitat 
Gestió dels usuaris dels serveis municipals (mercats, 
piscina, activitats culturals, esportives, lúdiques,…) 

Persones o col�lectius    Usuaris del serveis municipals 

Procedència de les dades 
Propi interessat, registres públics, altres 
administracions públiques, i persones diferents a 
l’interessat 

Procediment de recollida 
de dades 

Enquestes o entrevistes, formularis 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon, edat, data de naixement, lloc 
de naixement, dades de família, sexe, bens i serveis 
rebuts  

 

Sistema de tractament Parcialment automatitzat 

Transferències 
internacionals 

No n’hi ha 

Cessions No estan previstes 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

 

Clàusula 14ª.  

Clàusula 15ª. ANNEX IX 
 

Denominació Serveis tècnics 

Finalitat 
Gestió, registre i control de les llicències de caire 
tècnic 

Persones o col�lectius 
Persones interessades en obtenir una llicència o 
permís i altes persones que intervenen en els 



 
 
 
 
 

projectes 

Procedència de les dades  

Procediment de recollida 
de dades 

Formularis, projectes tècnics 

Estructura i descripció del 
tipus de dades 

DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon, allotjament i habitatge, 
permisos i autoritzacions, activitats i negocis, 
llicències comercials, dades de impostos, 
deduccions 

Sistema de tractament  

Transferències 
internacionals 

No n’hi ha 

Cessions 
Generalitat de Catalunya, altres administracions 
públiques competents en la matèria 

Òrgan responsable Ajuntament de BOT 

Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel�lació i oposició 

Ajuntament de BOT 

Mesures de seguretat Nivell bàsic 

 
 
 


