Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

INSCRIPCIÓ A LA LLISTA DE RESERVA
DELS HORTS URBANS MUNICIPALS
IGC-024

ÀREA DE SERVEIS I CIUTADANIA

Dades de la persona sol·licitant
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Dades del/ de la representant
Nom o raó social
Primer cognom
Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

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 17 de
desembre de 2018.
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

Documentació aportada

Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano
que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

1.

El Prat de Llobregat,

de/d’

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal
Signat

de

NIF, NIE o passaport

2.

3.
4.
5.
6.

SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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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 1 anys en el moment de fer la sol·licitud.
Que tinc entre 18 i 64 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


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.



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.



En el cas d’optar per la notificació electrònica, o quan aquesta tingui caràcter obligatori, es disposarà d’un
màxim de 10 dies naturals per accedir al seu contingut, en cas d’excedir el termini fixat la notificació
s’entendrà rebutjada.



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.

Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Esborrar
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Imprimir
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