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Nom del fitxer  
Informació del fitxer 
facilitada per  

HORTS URBANS 
Cecília Mestre (Tècnica auxiliar de medi ambient) 

Responsable  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de medi 
ambient.  

Fitxer  Denominació: Horts urbans. 
Descripció del tractament: Poder optar a un hort urbà propietat 
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  
Descripció del sistema d'informació: Excel, paper.  
Tipus de tractament: Manual i automàtic: ordinadors personals.

Nivell de Seguretat  Mitjà. 
Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o 

empremtes, nom i cognoms, imatge i veu, adreça postal o 
electrònica.  
Dades personals: Estat civil, edat, dades familiars, data de 
naixement, nacionalitat, lloc de naixement.  
Dades socials: Allotjament o habitatge.  
Dades financeres: Ingressos, rendes, dades de nòmina, subsidis 
i beneficis.  

Finalitat Poder optar a un hort urbà propietat de l'Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat.  
Finalitats relatives a treball i benestar social: Tercera edat.  
Finalitats relatives a educació i cultura: Foment d'activitats 
culturals.  

Col·lectiu  Ciutadans jubilats o pensionistes majors de 60 anys que 
vulguin optar a un hort urbà.  

Procedència  Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal.  
Procediment de recollida de les dades: Formularis.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport 
magnètic o digital.  

Cessions  No.  
Transferències  No.  
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Identificació del fitxer  Denominació: HORTS URBANS. 

Finalitats i usos previstos: Poder optar a un hort urbà 
propietat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

Origen de les dades Col·lectius dels quals s'obtenen les dades: Ciutadans jubilats 
o pensionistes de 60 anys que vulguin optar a un hort urbà.  
Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal. 

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o 
empremtes, nom i cognoms, imatge i veu, adreça postal o 
electrònica.  
Dades personals: Estat civil, edat, dades familiars, data de 
naixement, nacionalitat, lloc de naixement.  
Dades socials: Allotjament o habitatge. 
Dades financeres: Ingressos, rendes, dades de nòmina, 
subsidis, beneficis.  
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment 
automatitzat).  

Cessions  No.  
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable  Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de medi 
ambient.  

Servei on exercir els 
drets A.R.C.O. 

OMAP: Oficina Municipal d'Atenció al Públic de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

Nivell de Seguretat  Mitjà.  
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