
       ANNEX II 

DECLARACIÓ JURADA 
 
 
DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms:  
 

NIF: 
 

En representació de (si escau):  NIF: 
 
 

Adreça (a efectes de notificació): 
 

Municipi:  

 

Codi Postal:  
 

Telèfons: 
 

E-Mail: 
 

 
 
DECLARACIÓ REPONSABLE 

La persona sol·licitant declara:  
 
 Que disposo d’un emplaçament adequat, mig assolellat i no pavimentat, per col·locar el 

compostador a l’espai verd de la meva propietat. 
 El meu compromís d’utilitzar el compostador domèstic per a l’ús previst, es a dir, 

compostar les deixalles orgàniques de l’habitatge de manera que es transformin en un 
adob natural per a les plantes. 

 El meu compromís a assistir a les sessions de formació sobre la utilització del 
compostador i el procés de compostatge que s’organitzin. 

 El meu compromís a facilitar en tot moment les visites de comprovació del bon ús del 
compostador  per part del tècnic designat per a tal fi. 

 El meu compromís a mantenir un bon estat de conservació el material cedit i a retornar el 
compostador en cas que el sol·licitant desisteixi de participar-hi, o quan així ho requereixi 
l’Ajuntament d’Olèrdola a instància de l’informe desfavorable sobre el seu ús emès pel 
tècnic designat per l’Ajuntament d’Olèrdola o per finalització del projecte. 

 
 
Olèrdola, ____ de ______________ de 20___ 
 

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



       ANNEX II 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 
1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al 
compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 
3.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS 
La Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf és l’ens encarregat de gestionar la recollida i tractament  
els residus municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament podrà cedir les vostres dades a la Mancomunitat  amb 
la única finalitat que aquest organisme pugui efectuar el tràmit administratiu relatiu a la vostra sol·licitud. 
No es cediran les vostres dades personals a cap altre tercer, llevat d'obligació legal. 
 
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals. 
 
EXERCICI DE DRETS 
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a 
rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals 
siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits 
previstos per l'art. 21 RGPD. 
Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les 
dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà 
en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment 
d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders 
conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació. 
També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. 
En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions. 
 
Com podeu exercir els vostres drets? 
Per escrit adreçat al Ajuntament d’Olèrdola i Av. Catalunya, 12, Olèrdola , 08734 o bé, mitjançant  formulari 
electrònic disponible a la seu electrònica http://www.olerdola.cat/ o el següent olerdola@olerdola.cat 
 
Quines vies de reclamació hi ha? 
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 https://seu.apd.cat/ 
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