
 

 
 

ESPAI RESERVAT PER SEGELL  

REGISTRE GENERAL D’ENTRADA  

 
ANNEX  2  

 
    
 
  

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT____________________________________________________________________ 
Nom i cognoms                      DNI/NIE/Passaport 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Adreça (Tipus de via i  nom de la via)            Número  Pis  Porta 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Població       Codi Postal        Telèfon fix     Telèfon mòbil  

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

  Adreça de correu electrònic  

 
   ________________________________________________________________________________________________________ 
 EXPOSO  
     

  Que assabentat/da de les condicions i la normativa aprovada per l’Ajuntament de Cunit per a l’adjudicació d’una llicència d’ús  

  privatiu d’una parcel.la de titularitat municipal a la zona  d’Horts  ecològics  municipals de  l’Era de Cal  Marquès, sota la meva  

  responsabilitat,   
     

 DECLARO Marqui les caselles que corresponguin:   
 

       Que estic empadronat/da a Cunit, constant al padró amb una antiguitat mínima de dos anys.   
 

       Que no disposo de cap terreny d’hort a Cunit o a la comarca del Baix Penedès, ni personalment ni cap altre membre de la meva 

              unitat familiar. 

        Que conec i assumeixo  la normativa d’obligat compliment que es deriva de les condicions que regulen aquesta convocatòria i del 

 Reglament d’ús dels horts ecològics municipals.      

        Que he rebut formació en agricultura ecològica.  

        Que  em comprometo a realitzar la formació en agricultura ecològica oferta per l’Ajuntament.   

        Que no he estat privat de l’ús d’un hort ni a Cunit ni en altres localitats.  

        Que he estat prèviament adjudicatari/ària d’una parcel.la d’hort municipal i m’interessa mantenir-la.  

 Assenyali el número de la parcel.la d’hort  _____ 
             

    
    SOL.LICITO Que la meva sol·licitud sigui admesa a tràmit i s’inclogui en el perfil (Marqui 1 dels perfils següents):   

         Persones de més de 65 anys o jubilades i/o pensionistes            Persones en situació d’atur     

         Dones           Persones de 35 a 64 anys           Persones de 18 a 34 anys   

 
    DOCUMENTACIÓ Marqui la documentació que aporti:  
 

         DNI/NIE/Passaport   

         Documentació que acredita condició de jubilat/da i/o pensionista (si és el cas) 

         Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació – DARDO vigent (si és el cas)  

         Documentació que acredita formació en agricultura ecològica (si és el cas) 

         Altra documentació _________________________________________________ 

                      

       

 Signat ___________________________________        Cunit,___   de____________________ de ______  
 

 

D’acord amb el que estableix la  Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran 

incorporades en el corresponent fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Cunit per a la gestió específica de la vostra sol·licitud.  El responsable del fitxer és 

L’AJUNTAMENT DE CUNIT i podreu  exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el 

Registre General de l’Ajuntament (carrer Major, 12, de Cunit). 

SOL·LICITUD D’UNA PARCEL.LA  A LA ZONA D’HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS DE L’ERA DE CAL MARQUÈS 


