Sol·licitant:
Nom i Cognoms
NIF/NIE
Nom i Cognoms rep.
NIF/NIE representant

Dades per a notificacions:
Titular de l’adreça
Adreça
Municipi

C.P.

Telèfon fix i mòbil
Correu electrònic

Exposo: que assabentat del procés per la cessió de l’ús dels horts comunitaris, i atès que compleixo els
requisits exigits a les persones destinatàries per accedir a les esmentades parcel·les.
DECLARO QUE:
Com a persona física:
Que estic empadronat a Castelló d’Empúries amb un mínim de tres anys d’antiguitat.
Que soc major d’edat.
Que soc menor d’edat però disposo del permís escrit dels progenitors (s’ha d’adjuntar
document)
Que no disposo, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu
al terme de Castelló d’Empúries
Com a associació o entitat:
Que estic inscrita en el registre municipal d’entitats i associacions.
Que les finalitats de l’esmentada associació o entitat són de caràcter social, terapèutic o
pedagògic relacionades amb la salut i els serveis socials o relacionades amb l’alimentació, o
amb el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient (s’ha d’adjuntar
documentació acreditativa).
Que com a responsable del grup i responsable del compliment del reglament es designa a
..................................................................... .
Que es presenta document o projecte amb exposició de motius per optar a la parcel·la i forma
de gestió (s’ha d’adjuntar document).
Sol·licito:
Que es tingui per presentada la present sol·licitud a l’esmentat procés
Documentació adjunta:
Permís escrit dels progenitors (en cas de ser menor d’edat).
Estatuts de l’entitat o associació amb la finalitat de la mateixa.
Document o Projecte de motius per optar i forma de gestió.
Comprovant del pagament de la fiança (no obligatori fins al moment de l’adjudicació).
Autorització
SI
Autoritzo l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades
per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a
NO
mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles
per a la resolució d’aquesta tramitació.
* Informació bàsica de protecció de dades en el revers d’aquest document

Informació bàsica sobre protecció de dades:
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem del del següent:

Consentiment per al tractament de dades:
Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada

Castelló d’Empúries, ...... de .................... de 202...

Signatura
il·ltre. Sr. Alcalde - President de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

