
SR. ALCALDE-PRESIDENT
AJUNTAMENT DELS POBLETS

SOL·LICITUD PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS URBANS
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Nom i Cognoms DNI / NIE

Telèfon Domicili

Municipi Codi Postal e-mail
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GRUP  A Major de 65 anys

GRUP B Desocupat sense prestació

GRUP C

a) Desocupats amb prestació, sempre i quan els ingressos anuals
per unitat familiar no siguen superiors a 9.600,00 €/any o a
5.000,00  €/any  en  el  cas  de  que  la  unitat  familiar  estiga
integrada per una única persona

b) Famílies nombroses (amb tres fills o més menors d’edat)

GRUP D
Veïns  en  general  que  no  estiguen  en  cap  de  les  circumstàncies
anteriors

D’acord amb el disposat en l’article 3 i 4 del Reglament regulador de la gestió i
utilització dels Horts Urbans dels Poblets, aprovat pel Ple en sessió de data 13 de
gener  de  2014,  per  la  present  es  SOL·LICITA  participar  en  el  procediment
d’adjudicació convocat per Resolució de l’Alcaldia de data ………….. i a tal efecte
que es tinga per presentada aquesta sol·licitud, amb la documentació que a la mateixa
s’acompanya,  i  prèvia  la  tramitació  corresponent,  s’emeta  la  corresponent
AUTORITZACIÓ.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA

 Fotocòpia del DNI/NIE o document que legalment el substituisca (tots) 

 Document justificatiu que acredite trobar-se en situació de desocupació i no
percebre cap prestació (grup B)

 Document  justificatiu  que  acredite  trobar-se  en  situació  de  desocupació  i
certificat oficial que acredite els ingressos de la unitat familiar (grup C)



 Fotocòpia del llibre de família. (tots)

Declare  baix  la  meua  responsabilitat  que  estic  empadronat  en  el  municipi  dels
Poblets, amb una antiguitat superior a tres anys i que estic físicament capacitat per a
realitzar el treball agrícola.

Igualment  declare  baix  la  meua  responsabilitat  que  no  forme  part  d’una  unitat
familiar en la qual ja n’hi ha un usuari d’aquestes parcel·les i que no he sigut privat
d’una parcel·la previ expedient sancionador.

          Els Poblets  a          de                             de       .

Signatura:

* En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades
arreplegades  s’incorporaran  i  tractaran  en el  fitxer  de  dades  de esta  Entitat,  que seran
conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.
La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot document d’entrada i eixida en aquesta
administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut de les competències que
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació vigent
atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT d’ELS POBLETS
i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22
del Reglament (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a
l’adreça  de  correu  electrònic:  ajuntament@elspoblets.es.  Aquest  fitxer  està  inscrit  en
l’Agència de Protecció de Dades, entitat de control a la qual podrà dirigir la reclamació en
matèria de protecció de dades.

mailto:ajuntament@elspoblets.es

