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Ordenança Fiscal número 17,  Reglament Regulador dels 
Fitxers Automatitzats de Dades de Caràcter Personal.  
 

Reglament fitxers dades personals 
 
1. Fonament legal 
El present Reglament es fonamenta en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, que va derogar l’anterior Llei Orgànica 5/1992 de 29 
d’octubre, de Tractament Automatitzat de Dades de caràcter Personal, que va transposar a 
l’ordenament jurídic espanyol allò prescrit per la Directiva 95/46 CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en matèria de 
tractament de dades personals. 
 
2. Denominació dels fitxers 
Els fitxers automatitzats contenint dades de caràcter personal existents a l’Ajuntament de 
Vallbona de les Monges, que són objecte de regulació mitjançant el present Reglament són els 
següents: 
1. Padró d’habitants. 
2. Registre general d’entrades i sortides. 
3. Fitxer de contribuents. 
4. Padrons fiscals. 
5. Fitxer de llicències d’obres. 
 
3. Finalitat i usos previstos 
3.1. Padró d’habitants 
Conté les dades identificatives de les persones residents (i residents absents) als nuclis de 
Vallbona de les Monges, Rocallaura i Montblanquet. La seva finalitat és l’empadronament 
i usos estadístics. Constitueix la base per a la formació del Cens Electoral. 
3.2. Registre general d’entrades i sortides 
Conté dades identificaves dels remitents i destinataris dels documents que entren o surten de 
l’Ajuntament. La seva finalitat és controlar i tenir constància fefaent del moviment documental 
generat. 
3.3. Fitxers de contribuents 
Conté les dades identificaves dels contribuents, per qualsevol concepte, a la hisenda municipal. 
La seva finalitat és possibilitar la gestió tributària, interrelacionant els diferents padrons fiscals. 
3.4. Padrons fiscals 
Conté les dades identificaves dels titulars dels bens i drets subjectes al tributs la gestió dels 
quals pertoca a l’administració de l’Ajuntament. La seva finalitat és possibilitar la gestió dels 
diferents tributs. 
3.5. Fitxer de llicències d’obres 
Conté les dades identificaves dels sol·licitants de llicències d’obres, dels propietaris i promotors 
de les mateixes, dels tècnics que, en el seu cas, han de dirigir-les i del contractista que ha 
d’executar-les. La seva finalitat es el control urbanístic i tributari a que aquestes estan 
subjectes. 
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4. Persones afectades 
4.1. Padró d’habitants 
Les persones residents (o residents absents) del municipi. 
4.2. Registre general d’entrades i sortides 
Les persones remitents o destinatàries dels documents que entren o surten de l’Ajuntament. 
4.3. Fitxer de contribuents 
Les persones titulars de la relació tributària de que es tracti. 
4.4. Padrons fiscals 
Les persones titulars de la relació tributària de que es tracti. 
4.5. Fitxer de llicències d’obres 
Els sol·licitants de llicències d’obres i les persones o entitats que intervenen en la seva 
execució. 
 
5. Sistema de recollida de dades 
5.1. Padró d’habitants 
Les dades s’obtenen mitjançant declaració de les persones afectades i/o la investigació dels 
agents al servei d’aquest Ajuntament. 
5.2. Registre general d’entrades i sortides 
En el Registre d’entrades les dades les proporcionen les persones que presenten documents. 
En el de sortides s’obtenen d’ofici a partir de documents obrants a les dependències 
municipals. 
5.3. Fitxer de contribuents 
Les dades s’obtenen de les declaracions de les persones interessades, de l’activitat inspectora, 
o de les comunicacions dels organismes col·laboradors. 
5.4. Padrons fiscals 
Les dades s’obtenen de les declaracions de les persones interessades, de l’activitat inspectora, 
o de les comunicacions dels organismes col·laboradors. 
5.5. Fitxer de llicències d’obres 
Les dades s’obtenen de les declaracions presentades pels interessats. 
 

6. Previsions de cessió de les dades dels fitxers 
No es preveu la cessió de les dades corresponents a cap d’aquest fitxers llevat del compliment 
de les previsions dels articles 111 de la Llei general tributària i les requerides pels Jutjat o 
Tribunals. 
 
7. Òrgan administratiu responsable dels fitxers 
Els òrgans administratius Responsables dels fitxers són els següents: 
7.1. Padró d’habitants: Secretaria municipal. 
7.2. Registre general d’entrades i sortides: Secretaria municipal. 
7.3. Fitxer de contribuents: Secretaria municipal. 
7.4. Padrons fiscals: Secretaria municipal. 
7.5. Fitxer de llicències d’obres: Secretaria municipal. 
 

8. Mesures de seguretat 
Les mesures de seguretat adoptades per a la protecció de tots els fitxers compresos en el 
present Reglament són de nivell bàsic. 
 
9. Exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació 
Els drets d’accés, rectificació i cancel·lació s’hauran d’exercir davant l’òrgan responsable del 
fitxer. 
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Diligència  

Es fa constar que la present Ordenança número 17, de Reglament Regulador dels Fitxers 
Automatitzats de Dades de Caràcter Personal, va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vallbona de les Monges en data 22 de gener de 2008 i publicada al BOP de Lleida número 61 
de data 29 d’abril de 2008. 
 
 
Vallbona de les Monges, 25 d’abril de 2012 
 
 
L’Alcalde     La Secretària acctal. 
Ramon Bergadà Benet    Sílvia Solanas Cabestany 


