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AJUntAment de sAnt FeliU de GUÍXOls 

Anunci sobre l’aprovació definitiva d’una ordenança municipal 

Expedient: 12152012000004

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en la sessió de data 
27 de setembre de 2012, va aprovar inicialment l’Ordenança mu-
nicipal de creació de fitxers de dades de caràcter personal sota la 
responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta 
aprovació inicial ha esdevingut definitiva, havent transcorregut el 
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat ni reclama-
cions ni suggeriments. 

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases del règim local i l’art. 178.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, es procedeix a la publicació 
íntegre d’aquesta Ordenança. 

Contra l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, es pot interpo-
sar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos des de la publicació de l’edicte d’aprovació 
definitiva al DOGC. 

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DA-
DES DE CARÀCTER PERSONAL SOTA LA RESPONSABILIAT DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

La Constitució Espanyola al seu article 18 reconeix com dret fona-
mental 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 ga-
rantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple 
exercici dels seus drets.

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 crea-
ció, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal.
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L’article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o su-
pressió de fitxers de les Administracions Públiques només poden 
fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al But-
lletí Oficial de l’Estat o Diari Oficial Corresponent.

De conformitat amb l’article 3 de la Llei 32/2010 d’1 d’octubre de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en matèria de Protecció 
de Dades els ens locals queden sota l’àmbit de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. En aquests termes, les Corporacions Locals que 
crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corres-
ponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter 
general, en els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regulado-
ra de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica.

Art. Primer. Creació
Es creen els fitxers de dades de caràcter personal assenyalats a 
l’Annex I.

Segon.  Mesures de Seguretat
Els fitxers que per la present Ordenança es creen, compleixen les me-
sures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de des-
embre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels 
fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Tercer. Entrada en vigor
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicada al 
Butlletí Oficial de la Província., d’acord amb el previst a l’art. 70.2 
de la Llei de Bases de Règim Local.

ANNEX I

Els fitxers que es creen mitjançant la present Ordenança Municipal i 
les seves respectives descripcions són els següents:

1.   Fitxer de VIDEOVIGILÀNCIA
•   Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 

GUÍXOLS
•   Finalitat: Garantir la seguretat de les persones i instal.lacions mu-

nicipals.
•   Usos: Vigilància o control en edificis municipals. 
•   Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen a les 

instal·lacions videovigilades dependents de l’AJUNTAMENT DE 
SANT FELIU DE GUÍXOLS. 

•   Procediment de recollida de dades: A través dels dispositius de 
captació d’imatges instal·lats en les dependències municipals. 
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•   Origen i procedència de les dades: Del propi interessat.
•   Estructura del fitxer i dades identificatives: Imatge 
•   Cessions previstes: Forces i cossos de seguretat, i òrgans judicials. 
•   Transferències internacionals: No es preveuen. 
•   Unitats o serveis per a l’exercici de drets: AREA D’INFORMÀTICA 

DE L’AJUNTAMENT.  PLAÇA DEL MERCAT, 6  (17220) SANT 
FELIU DE GUÍXOLS.

•   Nivell de seguretat: Bàsic.
•   Sistema de tractament: Automatitzat.

2.   Fitxer SERVEIS SOCIALS
•   Responsable del Fitxer: AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE 

GUÍXOLS
•   Finalitat:  Donar suport a la població menys afavorida.
•   Usos: Prestacions d’assistència social i altres serveis socials.
•   Procediment de recollida de dades: formularis, entrevistes, paper, 

telemàtic, i enquestes, amb el consentiment informat dels usuaris.
•   Estructura del fitxer i dades incloses:

a)  dades indentificatives: Nom i cognoms, DNI, NIE, adreça i telèfons.
b)  dades de caràcter personal: edat, dades familiars i  permís de 

residència.
c) dades de circumstàncies socials: dades d’habitatge.
d) dades d’ocupació laboral: càrrec.
e) dades acadèmiques i professionals: formació
f)  dades especialment protegides: informe psicològic,  dades de salut, 

informació sobre comissió d’infraccions penals i administratives.
•   Procedència de les dades: Administracions públiques, el propi 

interessat o el seu representant legal; altres persones diferents de 
l’afectat o fonts accessibles al públic.

•   Cessions previstes: Altres Administracions Públiques i Serveis de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública per a l’exercici de com-
petències idèntiques o que es refereixen a les mateixes matèries. 
Altres entitats privades del sistema de socials, que no pertanyin 
al sistema públic  de serveis socials, amb autorització de l’afectat.

•   Transferències internacionals: No es preveuen
•   Unitats o serveis per a l’exercici de drets: AREA D’INFORMÀTICA 

DE L’AJUNTAMENT.  PLAÇA DEL MERCAT, 6  (17220) SANT 
FELIU DE GUÍXOLS.

•   Nivell de seguretat: Alt.
•   Sistema de tractament: Mixt.

Sant Feliu de Guíxols, 13 de desembre de 2012 

Joan Alfons Albó i Albertí 
Alcalde 


