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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ADEQUACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE
CARACTER PERSONAL.
PREÀMBUL
La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i
al Reial Decret 994/1999 que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat,
resulta d’obligat compliment per a les organitzacions que posseeixin o tractin
dades de caràcter personal, com es el cas de l’Ajuntament de Tremp, del
Patronat Municipal d’esports de TREMP, l’Agrupació de Defensa Forestal i
l’Entitat Municipal descentralitzada de Vilamitjana .
Atès que l’art. 20.1 de la LOPD preveu que la creació modificació o la supressió
dels fitxers de les administracions públiques només es poden fer per mitjà d’una
disposició de caràcter general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al diari
oficial corresponent, amb el contingut que consta al punt 2 d’aquest article.
En conseqüència s’ha redactat la present Ordenança que regula els aspectes
fonamentals de la implantació de la LOPD a l’Ajuntament de TREMP que pren
com a base el Document de Seguretat de Dades que inclou l’inventari de fitxers
amb les característiques previstes a l’art. 20 de la LOPD, i recull la normativa i
polítiques d’aquestes entitats per complir amb els requisits expressats al
Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin
dades de Caràcter Personal expressat al RD 994/1999 d’11 de juny de 1999, així
com la definició dels components i processos necessaris per complir amb la
legislació vigent en aquesta matèria.
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ADEQUACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE
CARACTER PERSONAL.
Article 1. Objecte
Adequació del funcionament de l’Ajuntament de TREMP, del Patronat Municipal
d’esports de TREMP, l’Agrupació de Defensa Forestal i l’Entitat Municipal
descentralitzada de Vilamitjana, a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reial Decret 994/1999 que estableix el
Reglament de Mesures de Seguretat.
Article 2. Supressió de fitxers
Suprimir en motiu de la revisió de fitxers efectuada per l’Ajuntament, els fitxers
registrats actualment a l’Agencia espanyola de Protecció de dades, relacionats a
continuació:
NOMINA.FIC
PADHABIT.FIC
PXXDCE.DBF
TASAS-GECONTR.FIC
Sent destí de la informació que contenen els fitxers declarats al punt tercer que
s’indiquen a continuació:
FITXERS ACTUAL REGISTRAT A
L’AGÈNCIA
ESPANYOLA
DE
PROTECCIÓ
DE
DADES
A
SUPRIMIR
NOMINA.FIC
PADHABIT.FIC
PXXDCE.DBF
TASAS-GECONTR.FIC

NOUS FITXERS A REGISTRAR A
L’AGÈNCIA
CATALANA
DE
PROTECCIÓ
DE
DADES
RECEPTORS DE LA INFORMACIÓ
GESTIÓ DE PERSONAL
PADRÓ MUNICIPAL
COMPTABILITAT I PATRIMONI
GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA

Article 3. Creació de fitxers
Crear els fitxers automatitzats que es detallen a l’annex I i II d’aquesta
ordenança, amb el contingut i característiques que consta als annexos
esmentats.
Article 4. Documentació complementaria
A l’expedient i a disposició dels particulars, consta el Document complert de
Seguretat de Dades de l’Ajuntament de TREMP, i les entitats relaciones,
d’adequació a la LOPD, i que comprèn els següents apartats:
•

Document de Seguretat
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•
•
•
•
•
•
•

Manual de procediments Tècnics
Funcions i Obligacions del personal
Agrupació de Fitxers físics en lògics
Inventari de Fitxers
Inscripció de Fitxers
Informe de recomanacions
Manual de Mesures Jurídiques

Article 5. Dret de rectificació
per tal de fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les
dades de qualsevol ciutadà, és necessari adreçar-se a l’Ajuntament de Tremp
situat a la Plaça de la Creu 1 de Tremp, i omplir el formulari corresponent a
l’atenció del responsable de Fitxer.”
A títol indicatiu, s’adjunta d’annex III d’aquesta Ordenança, formularis per exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades dels
ciutadans.
Article 6. Adaptació normativa
Les modificacions normatives que afectin a la matèria regulada per aquesta
Ordenança seran d’aplicació automàtica a l’Ajuntament.
Per una major claredat correspondrà a l’Alcalde que pot delegar en la Junta de
Govern Local, acordar l’adaptació corresponent que es publicarà al Butlletí
Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat.
Article 7. Entrada en vigor.
Aquesta Ordenança tindrà vigència indefinida i entrarà en vigor a partir de
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, sempre i quan
hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

TREMP, 26 de juliol de 2006.

El Secretari,

Vistiplau
El Alcalde,

DILIGÈNCIA
Per fer constar que transcorregut el termini d’informació pública sense que hagin
estat presentades reclamacions, el Reglament queda aprovat definitivament el
dia d’avui.
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TREMP, 25 d’octubre de 2006
Secretari,

Vistiplau,
L’alcalde
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Expedient núm. Exp.170/03-81
Aprovació definitiva:
Text publicat:

------------------------------------

BOPL núm. --- de -- de ---- de 2003.

16. Ordenança d’adequació a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
oficial.
Aprovació inicial:
Ajuntament Ple
28-05-1992
BOPL
83 de 04-07-92
Aprovació definitiva:
Ajuntament Ple
23-11-92
BOPL
146 de 28-11-1992 i 45 de 14-04-1994
Ajuntament
disposicions
4/11/1995
Expedient:
1992-272 ADEF 08-31-92
F/ajuntament/ordenances i reglaments/textos vigents OR/16 O. ...
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ANNEX III

Formulari per a l’Exercici del Dret d’Accés
Al Responsable de Fitxer de l’AJUNTAMENT DE TREMP
[Adreça Postal]
DADES DEL SOL·LICITANT
En / Na ............................................................................, major d’edat, amb
domicili al C/........................................................... núm.. ......., Localitat
........................................... Província .......................................... C.P. ...............
amb DNI ......................, del qual adjunta fotocòpia, per mitjà del present escrit
manifesta el seu desig d’exercir el seu dret d’accés, de conformitat amb els
articles 15 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 12 i 13 del Real Decret
1332/94.
SOL·LICITA
1. Se li faciliti gratuïtament l’accés als seus fitxers en el termini màxim d’un mes,
a comptar des de la recepció d’aquesta sol·licitud, amb què s’entén que, si
transcorre aquest termini sense que, de forma expressa, es contesti
l’esmentada petició d’accés, s’entendrà per denegada. En aquest cas,
s’interposarà l’oportuna reclamació a l’Agència Catalana de Protecció de
Dades per iniciar el procediment de tutela de drets, en virtut de l’article 18 de
la Llei Orgànica i 17 del Real Decret.
2. Si la sol·licitud del dret d’accés fos estimada, es remetria per correu la
informació a l’adreça dalt indicada en el termini de deu dies des de la
resolució estimatòria de la sol·licitud d’accés.
3. Aquesta informació comprengui de mode llegible i intel·ligible les dades de
base que sobre la meva persona estan inclosos als seus fitxers, i els
resultants de qualsevol elaboració, procés o tractament, així com l’origen de
les dades, els cessionaris i l’especificació dels concrets usos i finalitats per
als quals es van emmagatzemar.
En ............................, a ......... de ........................... de 200... .
Signatura
[Adjuntar fotocopia del DNI]
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Formulari per a l’Exercici de Rectificació
Al Responsable de Fitxer de l’AJUNTAMENT DE TREMP
[Adreça Postal]
DADES DEL SOL·LICITANT
En / Na ............................................................................, major d’edat, amb
domicili al C/........................................................... núm. ........, Localitat
........................................... Província .......................................... C.P. ...............
amb DNI ......................, del qual adjunta fotocòpia, per mitjà del present escrit
manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de rectificació, de conformitat amb els
articles 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 12 i 13 del Real Decret
1332/94.
SOL·LICITA
1. Es procedeixi gratuïtament a l’efectiva correcció, en el termini de deu dies,
des de la recepció d’aquesta sol·licitud, de les dades inexactes relatives a la
meva persona que es troben en els seus fitxers.
2. Les dades que cal rectificar s’enumeren en el full annex, en què es fa
referència als documents que s’acompanyen en aquesta sol·licitud i que
acrediten, en cas de ser necessari, la veracitat de les noves dades.
3. Em comuniquin de forma escrita a l’adreça indicada més amunt la rectificació
de les dades un cop realitzada.
4. En el cas que el Responsable de Fitxer consideri que la rectificació o la
cancel·lació no és procedent, ho comuniqui igualment, de forma motivada i en
el termini assenyalat de deu dies, a fi de poder interposar la reclamació
prevista en l’article 18 de la Llei.
En................................, a ............ de ................................ de 200... .
Signatura

[Adjuntar fotocopia del DNI]
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Formulari per a l’Exercici de Cancel·lació
Al Responsable de Fitxer de l’AJUNTAMENT DE TREMP
[Adreça Postal]
DADES DEL SOL·LICITANT
En / Na............................................................................, major d’edat, amb
domicili al C/........................................................... núm. ........, Localitat
........................................... Província .......................................... C.P. ...............
amb DNI ......................, del qual adjunta fotocòpia, per mitjà del present escrit
manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de cancel·lació, de conformitat amb
els articles 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 12 i 13 del Real Decret
1332/94.
SOL·LICITA
1. Es procedeixi a l’efectiva supressió, en el termini de deu dies, des de la
recepció d’aquesta sol·licitud, de qualssevol dades relatives a la meva
persona que es troben en els seus fitxers, pel fet de no existir vinculació
jurídica o disposició legal que justifiqui el seu manteniment.
2. Em comuniquin de forma escrita a l’adreça més amunt indicada la
cancel·lació de les dades una vegada realitzada.
3. Que, en el cas que el Responsable de Fitxer consideri que la citada
cancel·lació no procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i en el
termini assenyalat de deu dies, a fi de poder interposar la reclamació prevista
en l’article 18 de la Llei.
En ..................................., a ........... de ............................. de 200... .

Signatura

[Adjuntar fotocopia del DNI]
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