Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LA FIANÇA I
BONIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DELS HORTS
MUNICIPALS UBICATS AL CAMÍ DE LA BUNYOLA
IGC-025

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

EXPOSA I SOL·LICITO
-

Que va presentar una sol·licitud per accedir a una autorització d’ús d’un hort municipal.

-

Que el número de persones que conviuen amb ell/ella és
d’habitants.

-

Que la unitat formada pel sol·licitant i per les persones que conviuen amb ell en el domicili habitual, reuneix els
requisits econòmics per poder optar a l'ajut. Per tal que es pugui comprovar aquesta informació, a sota s'autoritza
de manera expressa l'Ajuntament del Prat de Llobregat perquè pugui realitzar les consultes a l'Agència Tributària
amb la finalitat d'acreditar els ingressos.

, tal i con s’acredita en el Padró municipal

SOL·LICITO l’exempció de la fiança i la bonificació del 50% del preu públic per accedir a l’autorització d’ús d’un hort
municipal.
Data i signatura

Documentació aportada

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

1.

Certificació acreditativa de la situació d’atur
actualitzada, del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC).

2.

NIF/NIE del sol·licitant i de la resta de persones
que conviuen en l’habitatge membres de la
unitat familiar majors de 16 anys.

El Prat de Llobregat,

de/d’

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

Signat

de

3. Autorització de consulta de dades signada pel

sol·licitant i la resta de persones que conviuen en
l’habitatge membres de la unitat familiar majors
de 16 anys.
4. Certificat del nivell d’ingressos de totes les
persones empadronades a l’habitatge majors de
16 anys que no hagin signat l’autorització de
consulta, emès per l’Agència Tributària.

SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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AUTORITZACIÓ CONSULTA DE DADES DE LES PERSONES EMPADRONADES A L’HABITATGE
DENEGACIÓ CONSULTA DE DADES
Denego/Deneguem expressament el consentiment perquè l'Ajuntament del Prat de Llobregat obtingui de forma
directa aquestes dades. Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud ha d’estar
complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l'interessat/dels interessats a autoritzar
l’obtenció de les dades comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud d’ajut, a no ser que s’adjuntin totes
les certificacions corresponents; en particular certificat del nivell d’ingressos de totes les persones empadronades
a l’habitatge majors de 16 anys que no hagin signat l’autorització de consulta emès per l’Agència Tributària.

Les persones empadronades a l’habitatge, a més de la persona sol·licitant, es compon dels membres següents:

1. Nom i cognoms
NIF

Data de naixement

Signatura*

NIF

Data de naixement

Signatura*

NIF

Data de naixement

Signatura*

NIF

Data de naixement

NIF

Data de naixement

NIF

Data de naixement

2. Nom i cognoms

3. Nom i cognoms

4. Nom i cognoms
Signatura*

5. Nom i cognoms
Signatura*

6. Nom i cognoms

*

Signatura*

Només cal signar si la persona és major d’edat.

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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