Aquest formulari es pot emplenar en pantalla
Espai reservat per a ús administratiu

INSCRIPCIÓ A LA
LLISTA DE RESERVA
D’ HORTS URBANS
MUNICIPALS
ÀREA D’IGUALTAT I DRETS
SOCIALS

IGC-024

Dades de la persona sol·licitant
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Dades del/de la representant

NIF

Sigla o nom

NIE

Passaport

NIF

(si s’escau en cas que aporteu el document corresponent a l’atorgament de poder de representació)

Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF

NIE

Passaport

Adreça a efectes de notificacions
Tipus de via
Número

Nom de la via
Quilòmetre

Lletra

Bloc

Portal

Escala

Municipi

Pis

Porta

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Codi postal
País

Fax

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, AUTORITZO l’Ajuntament del
Prat de Llobregat, en relació amb aquesta sol·licitud, perquè m’enviï comunicacions per mitjans electrònics.

EXPOSO I SOL·LICITO
Que conec les bases reguladores de les condicions de l’atorgament de les autoritzacions d’ús de les instal·lacions dels HORTS URBANS
MUNICIPALS ubicats al camí de la Bunyola, aprovades per la Junta de Govern Local de 9 de desembre de 2014 i modificades el 22 de
desembre de 2014 i 23 de febrer de 2015.
Que conec el punt VII de les esmentades bases, relatiu a l’exempció de la fiança i la bonificació del 50% del preu públic.
Sol·licito ser admès/a a la llista de reserva de persones usuàries de les instal·lacions dels HORTS URBANS MUNICIPALS del camí de
la Bunyola.

DATA I SIGNATURA del/la sol·licitant

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els
advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit
aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

DOCUMENTACIÓ APORTADA
1

Fotocòpia del NIF, NIE o passaport

2
3
4
5
6

Signat

7
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DECLARO
Sota jurament o promesa que reuneixo les condicions per a ser adjudicatari o adjudicatària d’un HORT URBÀ i en concret:
Que estic domiciliat/ada al Prat de Llobregat, amb inscripció en el Padró municipal d’habitants per un temps no inferior a 2
anys en el moment de fer la sol·licitud.
Que estic en situació d’atur.
Que tinc entre 18 i 30 anys.
Que tinc entre 31 i 60 anys.
Que no disposo de cap altre hort o terreny de conreu, ni en qualitat de propietari, usufructuari, arrendatari o qualsevol altra
modalitat que impliqui ús o gaudi.
Que no convisc amb ningú que hagi sol·licitat o sigui usuari/usuària d’un altre hort.
Que no tinc cap deute, per cap concepte, amb l’administració municipal.
Que no pateixo cap infermetat física que m’impedeixi realitzar aquests tipus de treballs.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD


Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del/de la representant aportant en aquest cas
el document corresponent que acrediti la representació.



Empleneu l’adreça completa de la persona sol·licitant o del/de la representant, així com telèfon mòbil, fix, adreça de correu
electrònic, assenyalada a efectes de notificacions, avisos, SMS, i qualsevol altre tipus de missatge.



D’acord amb l’article 28.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, es presumeix que la consulta o obtenció de les dades necessàries per resoldre aquesta sol·licitud és autoritzada
pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un
consentiment exprés.



Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud.



La sol·licitud ha d’anar signada per la persona sol·licitant o qui la representi, en el seu cas.

AVÍS LEGAL
De conformitat amb allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa que les dades personals seran incloses en el fitxer “Ciutadania” inscrit en el Registre de l’ Autoritat Catalana de protecció
de dades, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i participació en el programa dels horts municipals, fitxer en el qual figura
com a encarregat de tractament, la Fundació Rubricatus. Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
dades del fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat: pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de
Llobregat.

Esborrar
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