Declaració responsable i sol·licitud a l’Ajuntament de Barcelona per participar al
sorteig de parcel·les de la Xarxa d’Horts Urbans
1. Dades de la persona sol·licitant
NIF  NIE 
Nom

Cognoms

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Direcció d’empadronament (tipus de
via, nom de la via, nombre, escala, pis
i porta)
Codi postal

Data de naixement (dd/mm/aaaa)

/

/

2. Dades de la/les persona/es major/s de 65 anys que formin part de la unitat familiar (si procedeix)
NIF  NIE 
Nom
Data de naixement (dd/mm/aaaa)

Cognoms
/

/

Parentesc
Signatura

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació
dels requisits de la convocatòria.

NIF  NIE 
Nom
Data de naixement (dd/mm/aaaa)

Cognoms
/

/

Autoritzo la consulta telemàtica per a la comprovació
dels requisits de la convocatòria.

Parentesc
Signatura

1

3. Sol·licita formar part del sorteig per la cessió d’ús d’una parcel·la de l’hort urbà situat a:
Nom hort ___________________________________

Districte ____________________________________

4. Declaració responsable de la persona sol·licitant

La persona que signa DECLARA:
 Que viu al districte de l’hort sol·licitat.
 Que te 65 anys o més
 Que està capacitat pel treball agrícola
 Que compleix i accepta la normativa de la “xarxa d’horts urbans”
 Que no conviu al mateix domicili amb algú a qui ja s’hagi adjudicat una parcel.la
 Que no conviu en el mateix domicili amb algun altre sol·licitant del mateix concurs
 Que no ha estat anteriorment adjudicatari d’una parcel.la del projecte “Horts Urbans”
 Autoritzo, com a sol·licitant, a l’ Ajuntament de Barcelona per efectuar les consultes necessàries amb la finalitat
de comprovar les circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per atorgar la cessió d’ús de la
parcel·la.


El/la persona sol·licitant declara sota la seva responsabilitat :

 Que totes les dades que consten són certes.
 Que està informat/a que qualsevol sol·licitud presentada fora del període de convocatòria serà desestimada.
 Que està informat/a que la inexactitud o falsedat d’aquesta declaració responsable és motiu d’exclusió del
sorteig de la persona que realitza la sol·licitud.

I perquè consti signo la present declaració.

Barcelona, a _____ de ___________________ de 20___

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu, que les vostres dades personals siguin
tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències assignades per la normativa vigent), amb la finalitat de gestionar els processos
participatius (tractament: 0221 –Xarxa de parcel·les d’Horts Urbans), legitimada en base al vostre consentiment exprés.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com exercir altres drets sobre les mateixes, segons les previsions normatives
vigents.
Podeu consultar les dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i obtenir informació addicional sobre
aquest tractament i sobre la protecció de dades, al lloc web següent: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Finalment, se us comunica que les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat.
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