SOL·LICITUD D’ASSOCIACIONS O ENTITATS PER A LA CESSSIÓ D’ÚS D’HORTS URBANS.
PROJECTE DE GESTIÓ

01. DADES DE L’ASSOCIACIÓ/ENTITAT:
Nom de l’entitat sol·licitant:
CIF de l’entitat sol·licitant:
Adreça postal: _
Persona física responsable de l’associació/entitat:
Adreça electrònica:
Telèfon:
Missió/objectius:
Adjunta còpia dels estatuts de l’associació/entitat (obligatori):

Sí

No

Any de fundació:
Nombre de socis:
Nombre de persones que participaran en el projecte d’ús de l’hort: __
Núm. de registre en el Registre Municipal d’Entitats de Molins de Rei:
(Si escau) Nom d’entitat/s que col·laboren amb l’entitat sol·licitant:

01. FINALITAT DEL PROJECTE (10 PUNTS)


Tipus d’entitats:
Entitat única: 1 punt
Agrupació d’entitats: 2 punts
Entitats educatives reglades: 2 punt
Entitats educatives de lleure: 1 punt



Edat dels usuaris dels horts:
Infants (fins a 11 anys): 3 punts
Joves (de 12 a 17 anys): 2 punts
Adults (a partir de 18 anys): 1 punt
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02. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PROJECTE (10 PUNTS)


Recuperació de cultius autòctons: (1 punt per cada 5 espècies proposades o fracció, fins a un
màxim de 3 punts). Cal especificar el nom comú i el nom científic de cada espècie.
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)



Compostatge dels residus orgànics dins de la parcel·la pròpia (2 punts)
NO (0 PUNTS)
SÍ (2 PUNTS). Descripció:



Utilització d’un programador per al reg (1 punt)
NO (0 PUNTS)
SÍ (1 PUNTS)



Descripció del tipus d’actuació que es durà a terme en cas de plagues i o malures (2 punts).
(Ex.: en cas de presència de pugó s’utilitzarà el producte “X” en la dosificació “Y” o s’utilitzarà
tractament biològic; en cas de presència de fongs s’utilitzarà sofre en primera instància; etc.)
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Descripció dels fertilitzants que s’utilitzaran (1 punt)



Rotació de cultius. Cal especificar les espècies per a cada rotació. (1 punt)

03. IMPACTE I RENDIMENT SOCIAL (10 PUNTS)
 4.1 És una entitat sociosanitària
SÍ (5 PUNTS)
NO (0 PUNTS)


4.2
o Nombre d’associats per entitat (màxim, 2 punts):
5 o menys (0,5 punts)
entre 6 i 10 (1 punt)
entre 11 i 15 (1,5 punts)
16 o més (2 punts)
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o Realització de tallers oberts a la ciutadania. Caldrà detallar la proposta de dates,
finalitat, materials necessaris, públic destinatari, nombre de participants, etc.
(màxim, 1 punt)
Cap taller (0 punts)

Taller 1 (0,5 punts). Descripció:

Taller 2 (0,5 punts). Descripció:

o Col·laboració amb entitats educatives a l’hora d’organitzar tallers. Caldrà detallar amb
quina o quines entitats es col·laborarà i afegir una breu explicació del que es farà
(màxim, 1 punt).
Cap col·laboració (0 punts)
Col·laboració amb entitat 1 (0,5 punts). Descripció:

Col·laboració amb entitat 2 (0,5 punts). Descripció:

o Arrelament social de l’entitat a Molins de Rei (màxim, 1 punt): menys
de 3 anys (0 punts)
entre 3 i 6 anys (0,5 punts)
més de 6 anys (1 punt)

NOTA IMPORTANT: NOMÉS ES VALORARÀ LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN AQUEST DOCUMENT.
A Molins de Rei, ............ de/d’ .........................................de 2022
Signatura de la persona
sol·licitant

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) i a la Llei Orgànica 3/2018, l'Ajuntament de Molins de Rei
informa als sol·licitants que les dades facilitades seràn tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en la convocatòria per a la cessió d'horts hurbans. Així mateix les persones
sol·licitants garanteixen que disposen de les autoritzacions i drets necessàris per facilitar informació sobre terceres persones i/o menors d'edat.
Les dades recollides no seràn cedides a tercers excepte en els casos d'obligació legal i seràn conservades mentre duri la finalitat i mentre les normatives aplicables ho requereixin.
En cas que desitgi exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament i supressió podrà der-ho a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o dirigint-se
a contacteDPD@molinsderei.cat i , si creu que els seus drets no son el suficientment ben atesos pot presentar una reclamació davant la AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE
DADES (www.apd.gencat.cat).”
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