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INSTÀNCIA   
 
Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris 

 
DADES DEL SOL·LICITANT*:  

NOM: 1er COGNOM: 2on COGNOM: 

RAO SOCIAL:  

 DNI o NIF  NIE  Passaport  Núm. DOCUMENT:  

 
DADES DEL REPRESENTANT 

NOM: 1er COGNOM: 2on COGNOM: 

RAO SOCIAL:  

 DNI o NIF  NIE  Passaport Núm. DOCUMENT:  

 
MITJA DE NOTIFICACIÓ*:  

 Notificació en paper 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS EN PAPER*: 

DOMICILI: 

PROVINCIA: MUNICIPI: CODI POSTAL: 

 
 Notificació electrònica 

La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
Addicionalment, els interessats podran indicar l’adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic amb la 
finalitat de rebre un avis de l’enviament o posada a disposició de la notificació electrònica.  

DADES A EFECTES D’AVÍS DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Adreça electrònica:   

Telèfon mòbil:  

 
EXPOSO 
 

 
 
 

 
SOL·LICITO  
 

 
            
  
 

 
Opció_ Documentació 
DOCUMENTACIÓ/DADES A PRESENTAR: (especificar la documentació preceptiva per 
tramitar la petició) 

1. ....  
2. .... 
3. ..... 

 
Opció_ No documentació 
No es requereix documentació en aquest tràmit 
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PAGAMENT DE TAXES:  
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la/es taxa/es corresponent/s mitjançant 
autoliquidació s’haurà de presentar el justificant bancari corresponent juntament amb la 
instància.  
 
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  

 
Responsable El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest 

formulari és  l’Ajuntament dels Garidells 
 

Finalitat  Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. 
 

Verificació de 
dades  

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la 
persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA 
vuitena de la LOPDGDD 

Drets  Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i 
supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació , 
oposició al seu tractament  i si s’escau el de portabilitat . 
 
En cas de requerir-se documentació que es pugui consultar en qualsevol 
base de dades s’haurà de incloure:  
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la 
persona interessada pot oposar-se, en qualsevol moment, a que 
l’Ajuntament tracti les seves dades o a que consulti o reculli els documents 
que ja es trobin en poder de l’Ajuntament o hagin sigut elaborats per 
qualsevol administració pública. Els motius pels quals es pot oposar són 
els  relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es 
realitzi per l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en 
l'exercici de poders públics per l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de 
tractar aquestes dades excepte que acrediti motius legítims imperiosos 
que prevalguin per sobre els interessos, drets i llibertats de la persona 
interessada. 
 

Informació 
addicional 

Al revers d’aquesta sol·licitud trobareu informació complerta  sobre 
protecció de dades. 

 

 
 

CONSENTIMENT 

 

“Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que  l’Ajuntament dels 

Garidells, responsable del tractament, pugui tractar les meves dades personals d’acord amb la 

informació que consta en aquest document.” 

 

Els Garidells, _____ d __________________ de _____ 

                                                                             Signatura:  

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Els Garidells 
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES                                 

Qui és el 
Responsable? 

Ajuntament dels Garidells  
Adreça: Av. Catalunya, 2      
43153 Els Garidells 
A/e: ajuntament@elsgaridells.cat 
Delegat de protecció de dades: 
Unitat de Protecció de Dades i Transparència  
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona Telèfon: 977.29.66.99 
Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat 

Amb quina finalitat 
recollim les teves 
dades? 

Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar 
la seva sol·licitud.  
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil 

Quina és la legitimació 
per al tractament de 
les vostres dades? 

El compliment de tasques en interès públic, i/o l’exercici de poders públics, i/o el 
consentiment de l’interessat, i/o el compliment d’una obligació legal. 
La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar 
la vostra sol·licitud. 
Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona 
interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la 
LOPDGDD 
 

La legitimació és el 
consentiment de la 
persona interessada?  

Si la base de legitimació és el consentiment la persona interessada té dret a retirar el 
consentiment atorgat en qualsevol moment. 
 

A quins destinataris 
es comunicaran les 
vostres dades? 

No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal 
 

Transferències 
internacionals 

No es preveuen 

Quins són els vostres 
drets? 
 
  

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament dels Garidells 
està tractant dades personals que li concerneixen, o no. 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així 
com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la 
supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries 
per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es 
conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona 
interessada pot oposar-se, en qualsevol moment, a que l’Ajuntament tracti les seves 
dades o a que consulti o reculli els documents que ja es trobin en poder de 
l’Ajuntament o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. Els motius 
pels quals es pot oposar són els  relacionats amb la seva situació particular quan el 
tractament es realitzi per l'acompliment d'una missió realitzada en interès públic o en 
l'exercici de poders públics per l’Ajuntament. L’Ajuntament deixarà de tractar 
aquestes dades excepte que acrediti motius legítims imperiosos que prevalguin per 
sobre els interessos, drets i llibertats de la persona interessada. 

Com podeu exercir els 
drets?  

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament dels Garidells  
Adreça: Av. Catalunya, 2     43153 Els Garidells 
A/e: ajuntament@elsgaridells.cat 
Mitjançant el formulari electrònic disponible a: www.elsgaridells.cat 

Termini de 
conservació de les 
dades 

De conformitat amb la normativa d’arxius i gestió documental 

Obligatorietat 
 

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès 
que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent. 

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://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ 
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