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Ordenança fiscal núm. 35 
 
ORDENANÇA DE CREACIÓ DE FITXERS DE PROTECCIÓ DE DAD ES DE CARÀCTER 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 
 
PREÀMBUL 
 
El  marc tecnològic actual permet emmagatzemar grans quantitats de dades i accedir amb 
gran facilitat a aquestes, el que pot suposar una intromissió en l’àmbit de la privacitat i la 
intimitat de les persones. La Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978, a l’article 
18, estableix com a dret fonamental allò referent a la intimitat personal i familiar, la pròpia 
imatge i el dret a l’honor, de manera que recull el principi de limitació de l’ús de la 
informàtica per a garantir l’honor i la intimitat, i el ple exercici dels drets de l’afectat, en 
concordança amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, que en el seu article 31 regula el dret a la protecció de les dades 
de caràcter personal, i, a l’empar del que preceptua la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
de Protecció civil del dret a l’honor, a l’intimitat personal y familiar i a la pròpia imatge. 
 
L’ordenació jurídica reconeix aquests drets i regula les mesures mínimes exigibles per a la 
seva garantia, principalment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la qual estableix un conjunt de mesures per a  
garantir i protegir els drets fonamentals establerts per la Constitució, així com el Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de l’esmentada LOPD, el qual incideix en els mateixos aspectes. 
 
D’acord amb el que hem exposat, és responsabilitat de les administracions locals allò 
concernent a la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal. 
En aquest sentit, l’article 20 de la LOPD estableix que la creació i  modificació 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, havent-se 
d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter  previ a la creació o modificació de 
fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà 
de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a 
facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les 
seves dades de caràcter personal que preveu la pròpia llei. 
 
De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’ens local, en matèria de Protecció de 
Dades, queda sota l’àmbit de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquests 
termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran 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. 
 
Finalment, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del 
fitxer, l’art. 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció al Registre 
General de Protecció de Dades.  
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CAPÍTOL I.- OBJECTE 
 
Article 1 
 
Aquesta Ordenança té per objecte la creació, supressió i modificació dels fitxers que 
contenen dades de caràcter personal corresponent a l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
L’Ordenança s’aplicarà sense perjudici d’allò que disposin per a cadascun dels fitxers, les 
normes legals i reglamentàries vigents que els siguin aplicables i les que puguin aprovar-
se amb posterioritat a la seva entrada en vigor. 
 
Els fitxers automatitzats que per la present Ordenança es creïn, compleixen les mesures 
de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 
 
Article 2  
 
 A l’annex I d’aquesta Ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de 
caràcter personal de nova creació. 
 
Article 3 
 
Els titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers creats, modificats o 
suprimits, adoptaran les mesures tècniques, organitzatives i de gestió per garantir la 
confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com les mesures necessàries per 
fer efectius els drets de les persones afectades que els reconeix l’ordenament vigent. 
 
CAPÍTOL II.- DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ 
 
Article 4 
 
Les persones quines dades figurin en els fitxers automatitzats podran exercir el seu dret 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, quan procedeixi, davant dels 
òrgans que es concreten a l’Annex I. 
 
CAPÍTOL III.- CONSERVACIÓ DELS ENREGISTRAMENTS 
 
Article 5  
 
Els enregistraments que s’efectuïn amb les videocàmeres corresponents seran destruïts 
en el termini màxim de deu dies a comptar des de la seva captació, tret que estiguin 
relacionades amb infraccions penals o administratives greus o molt greus en matèria de 
seguretat pública amb una investigació policial en curs o amb un procediment judicial o 
administratiu obert. 
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També es conservaran cautelarment els enregistraments quan s’hagi interposat un recurs 
en via administrativa o contenciosa administrativa per denegació del dret d’accés o 
cancel·lació d’enregistraments. 
 
CAPÍTOL IV.- INSCRIPCIÓ I PUBLICACIÓ 
 
Article 6 
 
Els fitxers creats, modificats o suprimits mitjançant aquesta Ordenança s’inscriuran en el 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya, de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades. 
 
Article 7 
 
D’acord amb l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal aquesta Ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevingui la seva modificació o derogació. 
 
ANNEX I 
 
El fitxer que es crea mitjançant la present Ordenança municipal és el següent: 
 
Fitxer videovigilància de les instal·lacions de l’Àrea d’Aportació de la Deixalleria Municipal: 
 
a) Identificació o tractament del fitxer, denominació, finalitat i usos previstos:  
 
Identificació o tractament: Captació d’imatges i enregistrament mitjançant càmeres de 
videovigilància. 
 
Denominació: Videovigilància de les instal·lacions de l’Àrea d’Aportació de la Deixalleria 
Municipal. 
 
Finalitat i usos previstos: Protecció de les instal·lacions de l’Àrea d’Aportació, així com els  
contenidors que s’hi troben ubicats. L’únic ús previst és la possibilitat d’exercici d’accions 
legals que corresponguin en cas d’alguna incidència. 
 
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
 
Procedència de les dades: Les dades provenen de les persones que accedeixin a les 
dependències de l’àrea d’aportació, així com a les instal·lacions de la deixalleria ja que 
aquesta es troba ubicada dins del recinte d’aquesta.  
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Procediment de recollida de dades: Sistema de videovigilància amb enregistrament de les 
imatges. 
 
c) Persones i col·lectius interessats sobre els quals es pretén obtenir dades: Persones que 
accedeixen físicament a les dependències de l’Àrea d’Aportació Municipal. 
 
d) Estructura bàsica del fitxer: 
 
Dades identificatives: Imatge de les persones que accedeixen a l’àrea d’aportació i la 
deixalleria municipal. No hi ha veu. 
 
Dades circumstancials: Data i hora de la captació. 
 
e) Sistema de tractament:  Automatitzat.  
 
f) Cessions de dades de caràcter personal: No està prevista cap cessió de dades. 
 
g) Transferències internacionals de dades a països tercers: No es faran transferències. 
 
h) Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Aiguafreda. 
 
i) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Aiguafreda, Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08591 
Aiguafreda, Barcelona, Espanya. 
 
j) Mesures de seguretat: Nivell bàsic 
 
 
 
 


