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DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT   
 
Nom              Primer cognom                                      Segon cognom                                       DNI/NIE/Passaport 

    
Domicili (Nom de la via, número, pis, porta)                   Població        Codi Postal  

   
Telèfon fix                               Telèfon mòbil                   Adreça de correu electrònic  

   

 
DADES DEL/LA REPRESENTANT   
 

Nom             Primer cognom                                      Segon cognom                                        DNI/NIE/Passaport               

    
Adreça (Nom de la via, número, pis, porta)                                     Població        Codi Postal   

   
Telèfon fix            Telèfon mòbil                   Adreça de correu electrònic  

   

 
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:    
 

 Mitjà electrònic (Imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)   En paper 
 
 

   EXPOSO  
     

   Que estic interessat/da formar part de la llista de reserva  per ser adjudicatari/ària d’un hort en cas de futures vacants.    
    
   Que conec el plec de condicions per a l’adjudicació de llicències d’ús  privatiu de les parcel·les de titularitat municipal         
   a la zona d’Horts ecològics municipals de l’Era de Cal  Marquès ubicats a la carrerada Santa Coloma, aprovades per la    
   Junta de Govern Local de  data 29 de gener de 2019, i sota la meva responsabilitat, 
     
 

    DECLARO  
    

    Que reuneixo les condicions i requisits exigits per ser adjudicatari d’un HORT MUNICIPAL, i en concret:   
   
    -Marqui les caselles que corresponguin-   
 

       Que tinc entre 18 i 64 anys.   
 
       Que tinc més de 65 anys i estic jubilat/da i/o soc pensionista.  
       
       Que estic en situació d’atur.   

 

       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  - 9.57     
  

        Que he rebut formació en agricultura ecològica.  
 

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

             (obligatòria si no s’ha rebut formació i/o no s’acredita)    
 

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

SOL·LICITUD HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS  

                        -LLISTA DE RESERVA- 
 

 

 
ESPAI RESERVAT PER SEGELL  

REGISTRE GENERAL D’ENTRADA  
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 SOL.LICITO      
 

Ser admès/a en el procediment de constitució de llista de reserva dels HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS DE L’ERA DE 
CAL  MARQUÈS per a l’adjudicació d’horts vacants.    
    
DOCUMENTACIÓ Marqui la documentació que aporti:  
 

      DNI/NIE/Passaport  (obligatòria) 

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

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

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

      Altra documentació _________________________________________________ 

 

 Consentiment i Deure d’informar als interessats sobre Protecció de dades      

  He estat informat que L’Ajuntament de Cunit tractarà i  guardarà les dades facilitades en la instància i en  
        la documentació que l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives.  
 
 Informació bàsica sobre protecció de dades  

  

 Responsable      Ajuntament de Cunit. 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 Finalitat       Tramitar procediments i actuacions administratives. 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 Legitimació      Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a  
                          aquesta Entitat. 
 _________________________________________________________________________________________________ 
  
 Destinataris     Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament   
                          de les Dades.                                                        
 _________________________________________________________________________________________________ 
 Drets        Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació   
                          addicional. 
 _________________________________________________________________________________________________  
           Informació Addicional     Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça:  
                          http://cunit.eadministracio.cat/privacy 
 _________________________________________________________________________________________________ 

 
 Presto el meu consentiment perquè l’Ajuntament de Cunit realitzi consultes de les dades del sol·licitant/ 

      representant a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades i altres serveis interoperables, en relació         

      a aquesta sol·licitud   

 
 
Cunit,        de/d’                                      de                  

 
Signatura   
 
 
 

 

http://cunit.eadministracio.cat/privacy

