Ajuntament de
Planoles

SOL·LICITUD LLICÈNCIA ÚS HORT MUNICIPAL

En ...................................................................................., amb DNI .....................................
data de naixement ......................................., veí de Planoles, amb domicili a l'avinguda, carrer,
plaça, ..........................................................................., núm. ........, pis ..................., telèfon
fix......................................., telèfon mòbil .........................................., una vegada assabentat
de la disponibilitat de parcel·les, i en base al reglament de règim d’us dels horts municipals,
SOL·LICITO l’adjudicació d’un hort.
Efectuo declaració responsable dels extrems següents:
-

Que no disposo, ni cap altre membre de la unitat familiar tampoc, de cap altre terreny de
conreu.

-

Que la meva renda familiar per càpita és:
 menor que el salari mínim interprofessional (SMI*)
 d’1 a 2 vegades el SMI
 de 2 a 3 vegades el SMI
 de 3 a 4 vegades el SMI
 de 4 a 5 vegades el SMI
(*)

-

Salari mínim interprofessional: 735,90€/mes

Que les condicions del meu habitatge familiar és de:
 sense pati exterior o jardí
 amb pati exterior o jardí amb superfície menor de 30 m2
 amb pati exterior o jardí amb superfície igual o major de 30 m2

-

Que la meva situació laboral és de:
 treballador en actiu
 aturat des del dia .................................
 jubilat
 prejubilat
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 discapacitat psíquica o física
 altre:

............................................................................................................................
Adjunto la documentació següent:
 Còpia de la declaració de renda del nucli de convivència, o de les persones que

la integren, de l’exercici anterior o dels certificats dels ingressos íntegres
percebuts.


Només pels casos d’incidència social, laboral o de salut: certificat mèdic de les
seves dificultats o, en el seu defecte, informe dels Serveis Socials de
l’Ajuntament.

 Declaració de discapacitat física o psíquica, en el seu cas.
 Documentació acreditativa de la situació laboral.

Autoritzo l’Ajuntament de Planoles a demanar els informes que calguin, o bé recabar dels
seus arxius o dels d’altres administracions públiques la documentació que calgui per tal de
verificar les meves declaracions.
Dono el meu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en el procés d’adjudicació i per a la resta de la tramitació del
procés administratiu, d’acord amb la normativa vigent.
Planoles, ........ de .................... de 2018
Signatura
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