SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ÚS D’HORTS URBANS PER A PERSONES FÍSIQUES

DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

DNI/NIF:

Data de naixement:

Edat:

Sexe:

Adreça:
Adreça electrònica:

Tel.:

DECLARA:




Que esta empadronat/ada a:
Molins de Rei

En un altre municipi

Que a nivell laboral la seva situació és:
Treballant
Pensionista
Que disposa del carnet:
Família nombrosa

Aturat/ada. Des de quan?.................

Família monoparental



Que al seu nucli familiar (convivència) hi ha algun membre amb:
Grau de dependència
Grau de discapacitat del 33% o més gran



Autorització de tots els membres més grans de 16 anys (inclosa la persona sol·licitant)
perquè l’Ajuntament de Molins de Rei pugui sol·licitar els certificats següents:



A l’Ajuntament, certificat de convivència
A l’Agència Tributària, per consultar les dades relatives al nivell de renda de l’any
corresponent.

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Signatura:

* Aquesta autorització es demana als efectes de l’atorgament de la cessió d’ús d’horts urbans, en aplicació del que
recull la Disposició Addicional Quarta de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència després de l’entrada en vigor del
Reial Decret Legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, i l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permeten, amb l’autorització prèvia de la persona
interessada, la cessió de les dades tributàries que necessiten les AP per al desenvolupament de les seves funcions, i
l’art. 14.1.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel qual és obligació de la persona
beneficiària sotmetre’s a les actuacions de comprovació.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Per tal de justificar els mèrits, és necessari que amb aquesta sol·licitud s’adjunti la
documentació següent:
Carnet de família monoparental
Carnet de família nombrosa
En el cas que algun membre de la unitat familiar presenti alguna discapacitat
Certificat del grau de discapacitat
Resolució de la Llei de dependència
En el cas que algun membre de la unitat familiar estigui aturat:
Certificat de l’OTG (Oficina de Treball de la Generalitat)
Vida laboral de la Seguretat Social
En el cas que algun membre de la família percebi una pensió:
Certificat de pensions

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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