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ORDENANÇA NÚM. 52 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS QUE CONTENEN 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL GESTIONATS PER 

L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
 
 
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, modificació o supressió dels esmentats fitxers s’haurà d’efectuar mitjançant 
disposició de caràcter general publicada al butlletí oficial corresponent. 
 
Capítol I. Objecte  
 
Article 1. Aquesta ordenança té per objecte la creació dels fitxers que contenen 
dades de caràcter personal corresponents a l’Ajuntament d’Arbúcies. L’ordenança 
s’aplicarà sens 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.  
 
Article 2. A l’annex I d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen 
dades de caràcter personal de nova creació, amb les seves respectives 
descripcions. 
 
Article 3. 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 4. Les persones quines dades figurin en els fitxers 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. 
 
Article 5. Els fitxers creats, modificats o suprimits mitjançant aquesta ordenança 
s’inscriuran en el Registre 0de Protecció de Dades de Catalunya, depenent de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
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Article 6. D’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, 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 Girona.  
 
 
Disposició final. Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació 
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona. El seu període de vigència es 
mantindrà mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació.  
 

ANNEX I 
 
 
Denominació Fitxer número 1: PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies 
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets : Secretaria 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
 Estructura bàsica del fitxer : dades identificatives com DNI/NIF, nom i cognoms, 

adreça postal, data de naixement, lloc de naixement, sexe, nacionalitat, municipi i 
província de procedència, any de trasllat al municipi, formació i titulacions. 

 Finalitat del fitxer : gestió del Padró d’habitants del municipi, Cens electoral, 
estadística pública i enquestes sociològiques i d’opinió. 

 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les : ciutadans empadronats al municipi. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat. 
 Procedència :  Directament de l’interessat. 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formularis en format paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : INE i cessions puntuals als Mossos 

d’Esquadra i Policia nacional. 
 Transferències Internacionals de dades :  No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 2 : REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets : Secretaria 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
 Estructura bàsica del fitxer : Dades identificatives de la persona física o jurídica que 

s’adreça al consistori o a l’inrevés: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i/o 
electrònica, telèfon, signatura. 

 Finalitat del fitxer : registre d’entrada i sortida de documents i control administratiu. 
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : ciutadans que presenten escrits i 
documentació al registre municipal o als quals l’Ajuntament els hi adreça escrits de 
resolucions, respostes de peticions, etc.   
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 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formularis en format paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : No s’efectuen cessions. 
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.   
 
Denominació Fitxer número 3 : REGISTRE USUARIS LLAR INFANTS MUNICIPAL  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies 
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Regidoria d’educació 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, Regidories i Secretaria 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF i nom i cognoms de l’alumne i dels pares, 

signatura dels pares, adreça postal i electrònica, telèfon, data i lloc de naixement 
de l’alumne, dades referides a la salut o possibles incapacitats de l’alumne, 
domiciliació bancària. 

 Finalitat del fitxer : registre d’usuaris que sol·liciten el servei de la llar d’infants 
municipal. 

 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les : usuaris que sol·liciten el servei de la llar 
d’infants municipal. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formulari en format paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell alt 
 Cessions o comunicacions de dades : no s’efectuen cessions.  
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen. 

 
Denominació Fitxer número 4 : REGISTRE USUARIS BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies 
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Regidoria de cultura  
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, Regidories i Secretaria 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms de l’usuari, signatura, adreça 

postal i/o electrònica, telèfon.  
 Finalitat del fitxer : registre d’usuaris de la biblioteca municipal 
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : usuaris que sol·liciten el servei de biblioteca 
municipal 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formulari en format paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : no s’efectuen cessions.  
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
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Denominació Fitxer número 5: REGISTRE USUARIS INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies 
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Regidoria d’esports 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, Regidories i Secretaria 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms de l’usuari, signatura, adreça 

postal i/o electrònica, telèfon i domiciliació bancària (optatiu), dades referides a la 
salut o possibles dolències. 

 
 Finalitat del fitxer : registre d’usuaris que sol·liciten participar dels esdeveniments 

esportius que s’organitzen o bé utilitzar les instal·lacions esportives. 
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les: usuaris que sol·liciten participar en 
esdeveniments esportius o bé utilitzar instal·lacions esportives. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formulari en format paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell alt 
 Cessions o comunicacions de dades : no s’efectuen cessions.  
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 6 : REGISTRE USUARIS OFICINA PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies 
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Regidoria de participació 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, Regidories i Secretaria 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms del representant de l’entitat, 

la seva signatura, nom de l’entitat a la qual representa, adreça postal i/o 
electrònica, telèfon.  

 Finalitat del fitxer : registre d’entitats que sol·liciten utilitzar les instal·lacions de 
l’hotel d’entitats. 

 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les: representants que sol·liciten utilitzar les 
instal·lacions de l’hotel d’entitats. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formulari en format paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : no s’efectuen cessions.  
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 7 : LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Secretaria  
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
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 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms del sol·licitant d’atorgament 
de llicència o autorització, adreça postal, telèfon, altres permisos atorgats i 
signatura.  

 Finalitat del fitxer : gestió de llicències i autoritzacions atorgades a l’empara de la 
normativa de règim local, urbanística, ambiental... 

 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les : Persones interessades en l’atorgament de 
llicències i/o autoritzacions. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formularis en format paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : No en tots els casos, però s’efectuen 

cessions a òrgans superiors que tinguin competència per a informar i/o autoritzar: 
Departaments de la Generalitat de Catalunya: de Medi Ambient, de Política 
Territorial i Obres Públiques, d’Indústria, Comerç i Turisme, de Cultura, d’Educació, 
de Governació i Relacions Institucionals.  

 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen. 
 
Denominació Fitxer número 8 : GESTIÓ DE TRIBUTS  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies 
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Secretaria 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i regidories  
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms del subjecte passiu, adreça 

postal, domiciliació bancària (optatiu), import i concepte del tribut que es deu.   
 Finalitat del fitxer : gestió de tributs per al seu cobrament. 
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : persones subjectes al pagament d’algun tribut 
municipal. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència i procediment de la recollida dades : Directament de l’interessat 

mitjançant formularis en format paper : impresos de pagament i domiciliació 
bancària.   

 Nivell de seguretat adoptat : nivell mitjà 
 Cessions o comunicacions de dades : a entitats bancàries als efectes d’efectuar els 

càrrecs pertinents 
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen. 
 
Denominació Fitxer número 9 : GESTIÓ ECONÒMICA  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Secretaria 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms representant empresa, nom 

empresa, CIF, adreça postal i electrònica, telèfon, fax, domiciliació bancària.  
 Finalitat del fitxer : gestió i comptabilització de pagaments a proveïdors. 
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 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les : persones físiques, empresaris o representants 
d’empreses que tenen relació comercial amb el municipi. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant factures rebudes pels serveis 

prestats. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : a entitats bancàries. I únicament en el cas 

que siguin dades de proveïdors o contractistes d’obres i/o serveis subvencionats, i 
s’hagi de justificar la despesa: departaments de la Generalitat de Catalunya i 
Diputació de Girona i ministeris del govern estatal amb competència amb 
Urbanisme, Medi Ambient, Turisme, Cultura, Educació, Benestar Social. 

 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen. 
 
Denominació Fitxer número 10 : NÒMINES / PERSONAL 
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies   
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Secretaria 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
 Estructura bàsica del fitxer :DNI/NIF, nom i cognoms del treballador, núm. d’afiliació 

a la SS, adreça postal, telèfon, domiciliació bancària, sou assignat, denominació 
del lloc de treball que ocupa, categoria, signatura. 

 Finalitat del fitxer : Gestió de nòmina i personal  
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : Treballadors de l’Ajuntament d’Arbúcies  
 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : les seves dades són recollides per mitjà dels 

contractes de treball i nomenament. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell mitjà 
 Cessions o comunicacions de dades : inicialment no s’efectuen cessions. 

Únicament a les entitats bancàries corresponents als efectes de fer efectiu el 
càrrec pertinent de nòmina.  

 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 11 : TINENÇA DE GOSSOS I ALTRES ANIMALS  
 
 Òrgan responsable del fitxer :  Ajuntament d’Arbúcies 
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Secretaria  
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms del propietari d’animal inscrit, 

adreça postal, telèfon, domiciliació bancària, signatura, nom de l’animal inscrit, 
raça, edat. 

 Finalitat del fitxer : gestió de registre municipal d’animals domèstics. 
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : propietaris dels animals registrats.  
 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
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 Procedència : directament de l’interessat 
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formulari en paper 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : Mossos d’esquadra o policia nacional, en el 

cas d’algun accident i que hi hagi algú involucrat. 
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 12 : REGISTRE INFORMES POLICIA MUNICIPAL  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Sergent del cos de Policia 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, Regidories i Secretaria 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms de les persones afectades o 

implicades, adreça postal, telèfon, dades de vehicle (en cas que n’hi hagi implicat 
en el cas a tractar). 

 Finalitat del fitxer : registre d’informes emesos pels agents de policia municipal. 
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : persones causants o afectades en afers 
competència de la policia municipal. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència: directament de l’interessat  
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formularis en format paper 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell alt 
 Cessions o comunicacions de dades : Mossos d’Esquadra i Policia nacional. 
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 13 : REGISTRE INFORMES SERVEIS SOCIALS  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Regidoria de benestar social 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms de la persona que s’adreça a 

aquest servei, professió, adreça postal, telèfon, estat civil, situació familiar i 
econòmica, informació sobre la salut i signatura.   

 Finalitat del fitxer : registre d’informes emesos per aquest servei als efectes de 
constància dels tràmits efectuats. 

 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les : persones que sol·liciten tràmits d’aquest servei 
o implicades en afers d’aquesta àrea. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat  
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formularis en paper. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell alt 
 Cessions o comunicacions de dades : No en tots els casos, però es fan cessions a 

òrgans que tinguin competències en autoritzacions d’ajudes o peticions formulades 
pels afectats : departaments de la Generalitat de Catalunya d’Acció Social, 
Educació, Treball i Sanitat. 

 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
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Denominació Fitxer número 14 : REGISTRE CLUB DE LA FEINA  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Secretaria  
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, regidoria de Promoció Econòmica i 

departament de recursos humans. 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

telèfon, edat, titulació acadèmica, experiència laboral. 
 Finalitat del fitxer :  crear una borsa d’oferta i demanda de treball.  
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : persones del municipi que busquen feina i 
empreses o empresaris  que n’ofereixen. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat  
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formularis en suport paper i 

informàtic. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : INEM del govern estatal i SOC de la 

Generalitat de Catalunya 
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 15 : REGISTRE DE PARELLES DE FET 
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets : Secretaria 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia i Regidories 
 Estructura bàsica del fitxer : DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal, signatura, 

data i lloc de naixement, edat, nacionalitat, estat civil.  
 Finalitat del fitxer : registre d’unions de parelles estables dins del terme municipal. 
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les: persones físiques que volen acreditar la 
convivència efectiva com a parella estable. 

 Tipus de tractament : manual i automatitzat 
 Procedència : directament de l’interessat  
 Procediment de la recollida dades : mitjançant formularis en format paper.  
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : No s’efectuen cessions.  
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 16 : VIDEOVIGILÀNCIA DE LA GABELLA, MUSEU 
ETNOLÒGIC DEL MONTSENY  
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Museu Etnològic del Montseny 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, regidoria de Cultura. 
 Estructura bàsica del fitxer : Imatges. 
 Finalitat del fitxer :  Control dels diferents espais del Museu.  
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 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les : persones que accedeixin i/o visitin les diferents 
sales del museu. 

 Tipus de tractament : automatitzat 
 Procedència : captació d’imatges del propi interessat, per video-càmeres  
 Procediment de la recollida dades : mitjançant càmeres situades en punts 

estratègics del museu. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : cossos i forces de seguretat 
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 
Denominació Fitxer número 17 : VIDEOVIGILÀNCIA DEL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE LA RIERA D’ARBÚCIES - LA FARGA DEL ROQUER 
 
 Òrgan responsable del fitxer : Ajuntament d’Arbúcies  
 Servei o unitat per a l’exercici dels drets :  Museu Etnològic del Montseny 
 Departaments amb accés a consulta : Alcaldia, regidoria de Cultura. 
 Estructura bàsica del fitxer : Imatges. 
 Finalitat del fitxer :  Control dels diferents espais del Centre d’Interpretació de la 

Riera d’Arbúcies – La Farga del Roquer.  
 Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 

estiguin obligats a subministrar-les : persones que accedeixin i/o visitin les diferents 
sales del Centre. 

 Tipus de tractament : automatitzat 
 Procedència : captació d’imatges del propi interessat, per video-càmeres  
 Procediment de la recollida dades : mitjançant càmeres situades en punts 

estratègics del Centre. 
 Nivell de seguretat adoptat : nivell bàsic 
 Cessions o comunicacions de dades : cossos i forces de seguretat 
 Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.  
 

Denominació Fitxer número 18: NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

•    Òrgan responsable del fitxer: Ajuntament d’Arbúcies 
•    Servei o unitat per a l’exercici dels drets: Secretaria 
•    Departaments amb accés a consulta: Administració, secretaria 
•    Estructura bàsica del fitxer: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 
telèfon mòbil 
•    Finalitat del fitxer: tenir un registre per a la notificació electrònica 
•    Col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
estiguin obligats a subministrar-les: ciutadania que vol ser notificada per mitjans 
electrònics 
•    Tipus de tractament: manual i automatitzat 
•    Procedència: directament de l’interessat 
•    Procediment de la recollida dades: mitjançant formularis en suport paper i 
electrònic 
•    Nivell de seguretat adoptat: nivell bàsic 
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•    Cessions o comunicacions de dades: no s’efectuen cessions 
•    Transferències Internacionals de dades : No se’n produeixen.   
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