
DECLARACIÓ RESPONSABLE HORTS SOCIALS I ECOLÒGICS 
MUNICIPALS

Dades de la persona interessada

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que no disposo de títol de persona propietària, arrendatària o similar, de cap hort o terreny de conreu, ja
sigui al terme municipal de Montornès del Vallès o dins de la comarca del Vallès Oriental.

Que sóc la  persona adjudicatària  de l'hort  social  número   i  que amb data  

finalitza el meu contracte. Que no aporto cap documentació, doncs la mateixa no ha canviat des de la primera
convocatòria.

Que en cas de resultar la persona adjudicatària de nou en aquesta convocatòria, m'agradaria continuar
amb el mateix hort.

Que he realitzat algun curs d'horticultura ecològica, que acredito degudament.

I perquè consti i produeixi els efectes oportuns, signo la present declaració responsable i manifesto la veracitat de
les dades.

Montornès del Vallès,  de/d'  de 

(Signatura de la persona declarant)

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament Ajuntament de Montornès del Vallès
Avda. De la Llibertat, 2. 08170-Montornès del Vallès. Telèfon 935721170
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic –
DPD Ens Locals. dpd.ajmontornes@diba.cat

Àmbit del tractament Usuaris de serveis municipals

Base jurídica Consentiment pel  tractament de les seves dades personals,  d’acord amb l’article 6.1.a)
RGPD. 

Amb la presentació d’aquesta declaració responsable la persona dona el seu consentiment
pel tractament de les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'hort
social. En qualsevol moment la persona declarant podrà revocar aquest consentiment.

Finalitat del tractament Gestió i adjudicació horts socials

Comunicació de les vostres dades a 
tercers

Les vostres dades no es cediran 

Transferències internacionals de les 
vostres dades

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals
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Nom i Cognoms DNI/NIE

Domicili

Localitat CP

Adreça electrònica Telèfons
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Termini previst de conservació de les 
dades

Les  dades  s’eliminaran  en  els  terminis  previstos  a  les  taules  d’avaluació  documental,
aprovades  per  la  Comissió  nacional  d’accés,  avaluació  i  tria  documental  i  segons  la
normativa aplicable

Exercici de drets Podreu exercitar els drets de ser informat, d'accés, de rectificació,  de supressió (dret a
l'oblit) ,  d'oposició i  a la limitació del tractament com s’indica a  Política de Protecció de
dades personals de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
Per  exercitar  els  drets  haureu  de  presentar  la  instància  específica  per  cadascun  dels
supòsit o be la instància genèrica, per mitjà de la seu electrònica  o presencialment o per
correu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i caldrà que acrediteu la vostra identitat.
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una
reclamació davant l' Autoritat catalana de protecció de dades 
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