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Annex 1. Declaració del fitxer Base de Dades d’Investigació de la 
Guardia Urbana. 
Administració responsable del fitxer:  Ajuntament de Barcelona, Plaça Sant Jaume 1, 08002 
Barcelona. 

Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre General de l'Ajuntament, Plaça Sant 
Jaume, 1. 08002 Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.  

Nom del sistema i tipus de tractament:  El sistema Investigació de la Guardia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona, que permet realitzar la gestió de diligències policials (introducció, 
modificació, esborrat,, consulta, ...), serà tractat de forma mixta: automatitzada i manual amb equips 
que accedeixin mitjançant xarxa corporativa i de forma autònoma, emprant intranet o Internet a 
servidors centrals. 

Encarregats de Tractament:  Adjudicataris dels plecs de contractació de serveis relacionats amb 
aquest sistema d'Informació, que emeti l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer o bé 
mitjançant contractació de caire menor. La relació actualitzada d’encarregats de tractament serà 
mantinguda al dia pel Gestor Operatiu del Fitxer i s'inclourà al document de seguretat. 

Estructura bàsica del fitxer i nivell de seguretat requerit:  El fitxer inclourà les dades de caràcter 
personal del tipus següent:  

• identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms, adreça, e-mail, adreça IP 
emprada, telèfon, empremta (formula dactiloscòpica), imatge/veu, marques físiques, altres (tics). 

• personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat, 
característiques físiques o antropomètriques, altres (nom del pare i de la mare, data de defunció). 

• socials: allotjament o habitatge, propietats, possessions, aficions, estils de vida, clubs/associacions, 
llicències, permisos i autoritzacions. 

• professionals: formació, titulació, pertany a col·legis/associacions professionals. 

• treball: categoria, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial laboral, altres (relacions amb 
persones jurídiques). 

• comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, web’s,...), creacions artístiques, 
científiques o tècniques. 

• econòmico-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades bancàries, plans de 
pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, assegurances, hipoteques, historial de crèdits, targes 
de crèdit. 

• transaccions: transaccions financeres. 

• infraccions: penals, administratives altres (alies emprats). 

• especialment protegides: ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut 
(malalties, discapacitats...), vida sexual, violència de gènere. 

Tipologia de dades que requereixen la implantació de mesures de seguretat de nivell Alt.:  
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Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de les dades relatives als ciutadans investigats, tant des 
del punt de vista de Policia de Seguretat Ciutadana com des del punt de vista de Policia Judicial, 
gestions que inclouen, entre d’altres: 

• Gestionar i arxivar els atestats, butlletes, denúncies, notes informatives i altres fets d’interès 
policial, tant com a Policia de Seguretat Ciutadana com a Policia Judicial 

• Gestionar les activitats rellevants per a la seguretat ciutadana. 
• Gestionar la detenció i/o custòdia de persones en les dependències policials. 
• Gestionar i coordinar l’activitat policial en matèria de seguretat ciutadana i de policia judicial. 
• Prevenir i investigar les infraccions penals, coordinant, si s’escau, les accions en curs.. 
• Realitzar tasques d’investigació policial i d’auxili i cooperació a l’autoritat judicial. 
• Gestionar la informació de grups i organitzacions delictives. 
• Realitzar tasques de policia científica dedicada a la identificació formal de persones. 
• Seleccionar, mantenir i actualitzar els arxius d’imatges (fotogràfics, ...) que alimentin sistemes de 

visualització i/o reconeixement. 
• Estudiar els bancs de dades de delinqüents que siguin d’interès per investigacions en curs. 

. Aquestes finalitats es concreten en la tipologia: 

• Seguretat pública i defensa: protecció civil, seguretat vial, actuacions policials, actuacions administratives. 

Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: 
Ciutadans que han intervingut activa o passivament en uns fets o una investigació que ha donat lloc a 
un document o atestat policial. 

Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides de l’interessat o del seu representant 
legal- D’atestats, ressenyes, butlletes de denúncia, actes administratius  o informes realitzats per les 
forces i cossos de seguretat en exercici de les seves funcions. De comunicacions, ordres o oficis 
emesos per òrgans judicials o administratius o per unitats policials. De denúncies i resolucions 
judicials i administratives. De la  informació sobre accidents de trànsit obtinguda per qualsevol mitja 
d’alguna de les persones implicades. De la gestió dels centres o àrees de custòdia i detenció. De les 
gravacions realitzades per membres de forces i cossos de seguretat. De la consulta de bases de 
dades. Dels procediments disciplinaris i informacions reservades. De les dades obtingudes amb motiu 
de la realització d’activitats transcendents per a la seguretat ciutadana. 

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant formulari, transmissió 
electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, magnètic o digital, via telemàtica o altre 
mitjà equivalent. 

Cessions de dades de caràcter personal: Només seran comunicades a Administracions o Ens 
públics que ho requereixin en ús de les seves competències i a l’empara d’una norma amb rang de 
Llei.   

Transferències internacionals de dades: No es preveuen. 


