RENOVACIÓ D’HORT

SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Domicili
Telèfon/s

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Adreça electrònica

Població

Codi Postal

EXPOSA
Que disposo de l’autorització de l’ús d’hort núm. _______ de Gallecs, d’acord amb la normativa
que ho regula.
Que ha finalitzat l’any d’autorització dels drets sobre l’hort de Gallecs.
Per la qual cosa,
SOL·LICITO la renovació de l’autorització d’ús de l’hort i
DECLARO expressament que compleixo amb les condicions següents:







Constar en el padró d’habitants de Mollet del Vallès
No disposar a Catalunya d’altre terreny de conreu
No disposar cap altre membre de la mateixa unitat familiar d’una adjudicació de parcel·la o hort
Tenir l’hort, l’entorn i les instal·lacions en perfectes condicions sense cap tipus de construcció, ni
acumulacions de qualsevol material o deixalla
Cada hort haurà de ser treballat per la persona usuària, llevat de les autoritzacions a col·lectius.
Així com, la resta de condicions especificades a la normativa que regeix l’ús dels horts.

Si l’hort està en bones condicions quedarà automàticament renovat.
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud
Podeu consultar les condicions detallades del servei de comunicacions i notificacions electròniques a la seu electrònica
(https://seuelectronica.molletvalles.cat).

En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us comuniquem que la
vostra sol·licitud relativa a renovació d’hort presentada al registre general d’aquest Ajuntament el dia d’avui, es resoldrà abans del transcurs de tres
mesos. En el supòsit que la vostra petició no s’hagi resolt en el termini indicat, aquesta petició s’entendrà estimada positivament. Tot això sens
perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre expressament la vostra sol·licitud.
Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran a un fitxer titularitat de
l'Ajuntament per dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, adreçant-vos a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a protecciodades@molletvalles.cat.
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Signatura de la persona interessada

