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Núm. 3625
AJUNTAMENT D’OLOT

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació 

Contra aquesta resolució  es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El termini per la interposició del recurs serà de dos mesos, a partir del dia següent 

reclamació previst en la legislació vigent.

Olot, 25 d’abril de 2017 

Josep Maria Corominas i Barnadas 
Alcalde 

ORDENANÇA REGULADORA DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE 23 DE FEBRER DE 2017, DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té per objecte, entre 
uns altres, garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets 
fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor i intimitat persona i familiar.

que la mateixa llei preveu.

De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades. 

Reguladora de Bases de Règim i, en el seu cas, en la legislació autonòmica.

Article 1.- Inscripció

Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de dades.
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Article 3. – Nivell de seguretat adoptat

21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal.

Article 4.- Publicació i entrada en vigor

publicació i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Disposició addicional primera. Derogació normativa

ANNEX I
Fitxers de nova creació

1. Fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA

a.1) Denominació: Registre d’entrada i sortida

termes previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques 
i l’article 41 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es dirigeixen a o reben 
comunicacions de l’Ajuntament. Personal de l’Ajuntament destinatari o que remet comunicacions.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes.
Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Órgans de la Diputació de Girona o de la 
Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l’Administració Local, segons estableix la Llei 39/2015 i la Llei 26/2010.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).
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h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

2. Fitxer GESTIÓ POLICIAL

a.1) Denominació: Gestió Policial

la Policia Municipal recaptada sense el consentiment de les persones afectades en l’àmbit de les competències que té 
atribuïdes.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; D’altres 
persones diferents de l’interessada o del seu representant; Entitat privada; Fonts accessibles al públic; Registres públics; 
Fonts accessibles al públic.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques implicades en actuacions policials.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el 

via pàgina web o correu electrònic. Informació recaptada per la Policia Municipal sense el consentiment de les persona 
afectades.

Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic; Salut.
Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives; Dades relatives a infraccions 
penals.

Número SS o mutualitat; Marques físiques; Número de registre personal; Característiques del vehicle (matrícula).
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement; Edat; Nacionalitat; 
Característiques físiques; Estat civil; Edat; Sexe.

de vida; Clubs i associacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Cos, escala.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercials.

Altres tipus de dades: Dades de la recerca policial.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i Cossos de Seguretat; Servei Català de Trànsit; Interessats 
legítims; Altres organismes de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

3. Fitxer POLICIA ADMINISTRATIVA
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a.1) Denominació: Policía Administrativa

amb el compliment de les funcions administratives i de control que tenen assignades relacionades amb: Ordenances 
municipals, urbanisme, registre d’armes, prevenció de riscos per a la seguretat, col·laboracions amb altres administracions, 
control d’accés, etc.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; D’altres 
persones diferents de l’interessada o del seu representant; Entitat privada; Fonts accessibles al públic; Registres públics.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques incloses en els registres policials destinats al compliment de les obligacions 
administratives i de control que la Policia Municipal té assignades.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.

Marques físiques; Característiques del vehicle (matrícula).
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement; Edat; Nacionalitat; 
Característiques físiques.

de vida; Clubs i associacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Cos, escala.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercial.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i Cossos de Seguretat; Consell Comarcal de la Garrotxa 
(assumptes de la seva competència).

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

4. Fitxer APARCAMENT REGULAT

 
a.1) Denominació: Aparcament regulat

Reguladora d’Aparcament.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: D’administracions públiques; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu 
representant.
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b.3) Procediment de recollida: A través de formularis emplenats per personal encarregat de vetllar pel compliment de 

Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.

Altres tipus de dades: Dades sobre la denúncia.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

5. Fitxer SERVEI DE GRUA I DIPÒSIT DE VEHICLES

a.1) Denominació: Servei de grua i dipòsit de vehicles

la via pública.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; Administracions Púbiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques els vehicles de les quals són retirats 
pel servei de grua al dipòsit municipal.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Característiques del vehicle (matrícula).
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i Cossos de Seguretat; Servei Català de Trànsit.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.



Pàg. 60

Administració Local Ajuntaments

Núm. 88 – 9 de maig de 2017

6. Fitxer ENREGISTRAMENTS

a.1) Denominació: Enregistraments.

l’efectivitat dels mateixos.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que utilitzen les emissores o que realitzen cridades als serveis d’emergència 
de la Policia Local de l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Enregistraments realitzats pels sistemes habilitats per a la realització dels enregistraments.

c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i Cossos de Seguretat.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

7.  Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA SEGURETAT CIUTADANA

a.1) Denominació: Videovigilància Seguretat Ciutadana

pública i garantir la seguretat dels agents de la Policia Local.

vigilància a través de sistemes de càmeres de vídeo i a la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de 

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que accedeixen a les zones videovigilades.
b.3) Procediment de recollida: Gravació d’imatges.
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c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials en virtut de l’apartat d) de l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.; Forces i cossos de seguretat en virtut de la Llei Orgànica 

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

8. Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA

a.1) Denominació: Videovigilància

instal·lacions i béns pròpies de l’Ajuntament.

1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal 

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que accedeixen a les zones videovigilades.
b.3) Procediment de recollida: Gravació d’imatges i veu.

c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials en virtut de l’apartat d) de l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.; Forces i cossos de seguretat en virtud de la Llei Orgànica 

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

9. Fitxer PROTECCIÓ CIVIL
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a.1) Denominació: Protecció Civil

realitzades pels serveis de Protecció Civil.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’Administracions Púbiques; D’altres 
persones físiques; D’entitat privada.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques implicades en actuacions de Protecció Civil.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

Dades especialment protegides: Salut (Detalls sobre les lesions i atencions mèdiques rebudes).

Dades de característiques personals: Data de naixement; Edat; Sexe.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i Cossos de Seguretat; Serveis d’Atenció Mèdica.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

10.Fitxer VOLUNTARIAT

a.1) Denominació: Voluntariat

voluntariat a l’Ajuntament.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques voluntàries. 
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades de característiques personals: Data de naixement; Edat.
Dades de circumstàncies socials: Clubs i associacions.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
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c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya; Altres òrgans de 
l’Administració Local.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

11. Fitxer HABITATGE

a.1) Denominació: Habitatge

promogudes per l’Ajuntament. Gestió demandants d’Habitatge Protegit.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal.

l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades especialment protegides: Salut; Violència de Gènere.

veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Edat; Sexe.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions amb competències en matèria d’habitatge.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

12.Fitxer ACCIONS FORMATIVES
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a.1) Denominació: Accions formatives

impartides o desenvolupades des de l’Ajuntament. Gestió de la Escola Municipal d’expressió i l’Escola Municipal de 
Música.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades especialment protegides: Salut (discapacitats).

veu.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Edat; Sexe; Dades familiars.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Historial acadèmic.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres Administracions amb competències en matèria d’educació i formació.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

13.Fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

a.1) Denominació: Promoció econòmica i ocupació

la intermediació laboral, ajuda a emprenedors i empresaris, la potenciació del sector industrial i de promoció econòmica. 
Dades dels usuaris de l’Institut Municipal de Promoció.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones aturades que sol·liciten els serveis d’orientació per a l’ocupació municipals i 
persones que sol·liciten informació i assessorament per al desenvolupament d’una activitat comercial o industrial.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.
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Dades especialment protegides: Salut (discapacitats).

veu.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement; Dades familiars; Nacionalitat; Característiques 
físiques; Edat; Sexe.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Historial acadèmic.
Dades d’ocupació laboral: Situació laboral (si treballa o està l’atur).
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions amb competències en matèria d’ocupació; empreses sempre 
amb el consentiment de la persona afectada.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

14. Fitxer CONSUM

a.1) Denominació: Consum

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Administracions públiques; 
Entitat privada.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que presenten reclamacions o sol·liciten assessorament jurídic en matèria 
de consum. Persones físiques representants d’entitats jurídiques denunciades o inspeccionades.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades especialment protegides: Salut (Dades de salut incloses que les reclamacions presentades).

empremtes; Imatge o veu.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
Altres tipus de dades: Motius de la reclamació o denúncia.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Junta Arbitral; altres OMIC.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
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Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

15.Fitxer TERCERS

a.1) Denominació: Tercers

jurídiques que es relacionen per diversos motius amb l’Ajuntament. Transmissió de béns i drets entre l’Ajuntament i 
tercers.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; D’altres 
persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb l’Ajuntament 
i/o transmeten o adquireixen béns i drets.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes.
Dades de característiques personals: Dades familiar; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
Altres tipus de dades: Informació relativa al document rebut o enviat.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

16.Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS

a.1) Denominació: Registre d’interessos i activitats
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el control d’incompatibilitats així com la gestió i custòdia d’interessos dels mateixos.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Totes les persones que ocupen o han ocupat un càrrec polític dins a l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes.
Dades de circumstàncies socials: Propietats o possessions.
Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.

Altres tipus de dades: Informació sobre incompatibilitats del càrrec.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: El registre d’interessos, activitats i béns patrimonials dels membres de la corporació 
serà públic, segons recull l’article 75 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, excepte en casos concrets 
referits al possible risc per a l’afectat o terceres persones.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

17.Fitxer ACORDS D’ÒRGANS DE GOVERN

a.1) Denominació: Acords d’òrgans de govern

juntes de govern, decrets d’alcaldia i regidors delegats de l’Ajuntament. 

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que assisteixen o formen part dels plens i comissions de l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: A través de sistemes d’enregistrament d’imatge/veu.

Altres tipus de dades: Altre tipus d’informació continguda en les actes.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Publicació de les actes.
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e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

18.Fitxer LLICÈNCIES I PERMISOS

a.1) Denominació: Llicències i permisos

per a la tramitació de les diferents llicències i permisos municipals.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; D’altres 
persones diferents de l’interessada o del seu representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten o són part interessada 
en llicències i permisos municipals.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la matèria.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

19.Fitxer EXPEDIENTS SANCIONADORS

a.1) Denominació: Expedients sancionadors
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b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; D’altres 
persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades; De registres públics.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients 
sancionadors.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.

Característiques del vehicle (matrícula). 
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncias socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos….
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercials.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria; Òrgans judicials.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

20.Fitxer RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

a.1) Denominació: Responsabilitat patrimonial

patrimonial de l’Ajuntament.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; D’altres 
persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients 
administratius de responsabilitat patrimonial.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.
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Dades especialment protegides: Salut (informes mèdics adjunts a expedients administratius).

empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Edat; Sexe.

Altres tipus de dades: Detalls de la reclamació.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Companyies asseguradores; Òrgans judicials.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

21.Fitxer ESPORTS

a.1) Denominació: Esports

municipals i de les activitats esportives desenvolupades en les mateixes. Realització d’actuacions destinades a promoure i 
impulsar les activitats esportives municipals. Gestió de dades del usuaris del Institut Municipal d’Esports i Lleure.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades especialment protegides: Salut.

Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Petjada.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Edat; Lloc de naixement; Sexe.

Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Companyies asseguradores; Altres administracions públiques amb competents en la 
matèria. Publicacions (revistes, pagìnes web, xarxes socials, etc).

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).
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h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

21.Fitxer CULTURA

a.1) Denominació: Cultura

relacionades amb les activitats culturals i esdeveniments organitzats o patrocinats per l’Ajuntament. Gestió del teatre i 
museus municipals, així com de les activitats o esdeveniments desenvolupats en els mateixos. Gestió biblioteca municipal 
i dels usuaris de l’Institut de Cultura de la Ciutat.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’entitats privades; D’administracions 
públiques.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Edat; Lloc de naixement; Sexe.

Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercials.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques amb competents en la matèria. Publicacions 
(revistes, página web, xarxes socials, etc)

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

22. Fitxer REGISTRE D’ANIMALS

a.1) Denominació: Registre d’animals

municipal d’animals potencialment perillosos i de companyia en general.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques. 
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b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques propietàries d’animals catalogats com potencialment perillosos i d’animals 
de companyia.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

23.Fitxer REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET I MATRIMONIS CIVILS

a.1) Denominació: Registre municipal de parelles de fet i matrimonis civils

Manteniment d’un registre de persones que contreuen matrimoni i testimonis d’unions matrimonials.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de 
l’interessada o del seu representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que s’han inscrit com a parella de fet; Persones físiques que contreuen 
matrimoni civil; Testimonis.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Edat; Lloc de naixement.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Registre Civil; Forces i Cossos de Seguretat.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
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Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

24.Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES

a.1) Denominació: Subvencions i ajudes

prestades als diferents programes o línies de subvenció de l’Ajuntament. 

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques.

subvencions o ajudes municipals.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Edat; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Altres òrgans de l’Administració 
de l’Estat; Órgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya. 

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

25.Fitxer GESTIÓ INTERNA

 
a.1) Denominació: Gestió interna
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l’Ajuntament necessaris per a l’administració interna i les laborals de control i monitoratge. Gestió de correu electrònic, 

normatiu LOPD, etc.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques empleades a l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Signatura electrònica.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
Altres tipus de dades: Dades sobre navegació i ús de la xarxa.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

26.Fitxer CONTRACTACIONS

 
a.1) Denominació: CONTRACTACIÓNS

en processos de licitació pública i ofertes per a la contractació d’obres, productes i serveis per part de l’Ajuntament. Gestió 
i control dels adjudicataris. Gestió de l’obra pública i infraestructura d’Olot.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; D’ altres persones físiques; 
D’entitat privada.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques i representants d’entitats jurídiques que participen en processos de licitació 
pública.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Imatge o veu.
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Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, premisos, …
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya (Cadastre i Òrgans de la Generalitat competents en 
Urbanisme, Medi Ambient i Administració Local); Sindicatura de Comptes; Ministeri d’Economia i Hisenda.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

27.Fitxer SERVEIS TELEMÀTICS

 
a.1) Denominació: Serveis Telemàtics

i a entitats. Gestió dels serveis electrònics per a la remissió de comunicacions i informació.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques usuàries dels serveis telemàtics de 
l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Signatura electrònica.
Altres tipus de dades: Dades sobre les preferències i ús dels serveis telemàtics.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

28.Fitxer INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
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a.1) Denominació: Informació i atenció al ciutadà

l’Ajuntament. Gestió i tramitació de sol·licituds de drets ARCO. Dades dels interessats en rebre informació sobre Olot.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que presenten queixes, sol·liciten 
informació, volen rebre informació o exerciten un dret ARCO davant l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes.
Altres tipus de dades: Dades sobre la sol·licitud d’informació, la queixa o iniciativa proposada.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

29.Fitxer PROTOCOL

 
a.1) Denominació: Protocol

necessaris per a l’organització d’actes protocol·laris per part de la corporació local.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; De la persona interessada o del seu 
representant legal. D’administracions públiques; D’ altres persones físiques; D’entitat privada.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que participin o assisteixin a actes 
protocol·laris organitzats per l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.



Pàg. 77

Administració Local Ajuntaments

Núm. 88 – 9 de maig de 2017

Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

30. Fitxer JOVENTUT

a.1) Denominació: Joventut

i activitats desenvolupades des de l’àrea de joventut de l’Ajuntament.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

amb joventut.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta atenció 

Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement; Sexe.

Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Altres administracions públiques competents en la matèria; 
Publicacions (revistes, pàgina web, xarxes socials, etc).

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
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31.Fitxer EDUCACIÓ

a.1) Denominació: Educació

i activitats desenvolupades des de l’àrea de educació de l’Ajuntament. Gestió d’escola infantil; Gestió, manteniment i 
control de les dades dels usuaris de l’Institut Municipal d’Educació.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

amb educació.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta atenció 

Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Nacionalitat; Sexe; Edat; Lloc de 
naixement; Característiques físiques.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria. Publicacions (revistes, 
pàgines web, xarxes socials, etc).

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

32.Fitxer MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

 
a.1) Denominació: Mitjans de comunicació i publicacions

promocionar i informar sobre les activitats desenvolupes en el municipi. Gestió de la publicació de dades personals a les 
pàgines web, publicacions editades per l’Ajuntament i xarxes socials municipals.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
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b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal. D’administracions públiques; D’ 
altres persones físiques; D’entitat privada.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques les dades de les quals són tractats per l’Ajuntament per a la seva publicació 
en mitjans municipals.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic, sistemes d’enregistrament i captació d’imatges i àudio.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Pàgina web, blogs, xarxes socials i altres mitjans de comunicació utilitzats per 
l’Ajuntament.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

33.Fitxer SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ PÚBLICA

a.1) Denominació: Sol·licituds d’informació pública

Gestió, tramitació, control i seguiment d’expedients d’accés a la informació pública en compliment del previst en la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·licitin l’accés a la informació 
pública vinculada al previst en la Llei 19/2014; Empleats, proveïdors i qualsevol altra persona que es relacioni amb 
l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes.
Altre tipus de dades: Dades sobre el personal afectat en els quals es concreti la resposta a la sol·licitud d’accés quan sigui 
concedida (relatius a situació personal i econòmica del personal, a la gestió econòmica de l’Ajuntament o a expedients 
acabats). No seran objecte d’accés dades especialment protegides, excepte en els supòsits expressament prevists en l’article 
23 de la Llei 19/2014.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
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e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

ANNEX II

1. Fitxer CENS DE CEMENTIRI

a.1) Denominació: Cementiri municipal

municipals; Dades dels familiars dels difunts ocupants dels mateixos. Control i gestió del funcionament del Cementiri.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de 
l’interessada o del seu representant.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques titulars, arrendataris o sol·licitants de sepultures, o nínxols. Dades de 
familiars relacionats amb els serveis prestats pel cementiri municipal.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

Guillamet, 10 - 17800 OLOT (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

2. Fitxer ARXIU MUNICIPAL

a.1) Denominació: Arxiu municipal

passat a l’Arxiu Municipal per facilitar la seva consulta. Control de les consultes, còpies o documents extrets de l’Arxiu. 
Gestió de les donacions i dipòsits.
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b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de 
l’interessada o del seu representant; D’administracions públiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Titulars d’expedients o registres que passen a l’Arxiu Municipal. Persones que realitzen 
consultes o extreuen informació de l’Arxiu Municipal.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

3. Fitxer PADRÓ D’HABITANTS

a.1) Denominació: Padró municipal d’habitants

Gestió del cens electoral en períodes electorals.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Institut Nacional d’Estadística; Institut d’Estadística de Catalunya; Altres 
Administracions Públiques segons estableix l’article 16 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

4. Fitxer RECURSOS HUMANS 

a.1) Denominació: Gestió de nòmina i recursos humans

de tots els productes derivats de la mateixa. Gestió interna i del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament (control 
horari, formació, absentisme, hores sindicals, selecció de personal, prevenció de riscos laborals, borsa de treball interna, 
expedients disciplinaris, etc.).

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
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b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.

Dades de característiques personals: Estat civil; Edat; Data de naixement; Lloc de naixement; Característiques físiques; 
Dades familiars; Nacionalitat; Sexe.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos, etc.
Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Dades no econòmiques de nòmina; Historial 
laboral; Dades de control de presència: motiu d’absència.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya; 
Tresoreria General de la Seguretat Social; Entitats Bancàries; Institut Nacional de la Seguretat Social; Servei aliè de 
prevenció de riscos; Mutualitats de funcionaris; Organismes que convoquin activitats de formació per a empleats públics 
amb consentiment de l’interessat.

5. Fitxer COMPTABILITAT

a.1) Denominació: Gestió comptable i pressupostària

i comptabilitzar els ingressos i despeses del mateix i realitzar els pagaments corresponents; gestió de facturació, control 

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; 
D’entitats privades.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que tinguin relacions econòmiques 
amb l’Ajuntament; Proveïdors i deutors de l’Ajuntament.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

empremtes; Imatge o veu.
Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
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c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Sindicatura de Comptes; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència 
Tributària de Catalunya; Entitats Bancàries.

6. Fitxer RECAPTACIÓ, INGRESSOS I TRESORERIA

a.1) Denominació: Gestió tributària

diverses taxes, impostos municipals i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament. Gestió dels padrons tributaris 
municipals.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; D’Altres persones físiques; 
D’entitats privades; D’Administracions públiques.
b.2) Col·lectius d’interessats: Dades de persones físiques o representants d’entitats jurídiques necessàries per a la gestió, 
tramitació i cobrament de taxes i impostos municipals.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.

Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjaments o habitatge; Propietats o possessions.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.

c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Tresoreria General de la Seguretat Social; Agència Tributària de Catalunya; Cadastre; 
Bancs, Caixes d’Estalvi i Caixes Rurals.

7. Fitxer URBANISME, REHABILITACIÓ I HABITATGE

a.1) Denominació: Urbanisme

matèria urbanística de l’Ajuntament. Gestió de la disciplina urbanística. Gestió, registre i control de les llicències de caire 
tècnic.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques; D’altres 
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persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades; De registres públics.
b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten o són part interessada 
en expedients urbanístics municipals e interessades en obtenir una llicència o permís.
b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu 

pàgina web o correu electrònic.

Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.

Dades de característiques personals: Data de naixement; Edat; Lloc de naixement.
Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos.
Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercials.

Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts.
c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Ministeri de Foment; Ministeri d’Economia i Hisenda; Generalitat de Catalunya; 
Forces i Cossos de Seguretat; Interessats legítims dels expedients. Altres Òrgans de la Generalitat competents en Urbanisme, 
Medi Ambient i Administració Local; Òrgans judicials.

ANNEX III

1 Fitxer SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

 Fitxer CONTRACTACIONS

2 Fitxer BRIGADA MUNICIPAL
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

3 Fitxer CADASTRE
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

i destrucció de paper

4 Fitxer INFORMACIÓ TERRITORI
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

5 Fitxer INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

6 Fitxer POLICIA MUNICIPAL
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

 Fitxer POLICIA ADMINISTRATIVA

7 Fitxer SECRETARIA
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

 Fitxer TERCERS
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8 Fitxer PROMOCIÓ
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

 Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
 Fitxer INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ

9 Fitxer INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

10 Fitxer INSTITUT MUNICIPAL EDUCACIÓ
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

11 Fitxer PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I JOVENTUT
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

 Fitxer ESPORTS

12 Fitxer HABBD
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

13 Fitxer IAEBD
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

14 Fitxer VTMBDA
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

15 Fitxer BIMBD
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

16 Fitxer NOMBD
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.

17 Fitxer GENBD
Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'OLOT

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal.

Núm_referència X2017003937

Núm_expedient SG032017000001

De conformitat amb el que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s'anuncia als efectes legals
oportuns que s'ha publicat el text íntegre l'Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de
l'Ajuntament d'Olot en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 88, de 9 de maig de 2017.

Olot, 9 de maig de 2017
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