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AJUNTAMENT DE  

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

SOL·LICITUD PER A PARTICULARS PER A L’OCUPACIÓ I ÚS TEMPORAL D’UNA PARCEL·LA 
D’HORT URBÀ MUNICIPAL A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
 

 
Nom i cognoms:________________________  Document d’identitat:________________ 
 
Telèfon mòbil: _________________________ Telèfon fix: ________________________ 
 

Domicili: ______________________________ Codi postal i població: ________________ 
 

Adreça electrònica de contacte: ___________________________________________________ 
 

 
EXPOSO: 
Que assabentat/da de les condicions aprovades per l’Ajuntament per a participar en el 

concurs per a l’atorgament de llicències per l’ús temporal dels horts municipals, les quals 
accepto i m’obligo a complir, 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
1. Ser major d’edat 
2. No disposar de cap terreny o parcel·la de conreu.  
3. Estar empadronat al municipi de Santa Coloma de Cervelló, al domicili abans assenyalat. 
4. No tenir deutes amb la hisenda local. 

5. No haver estat privat d’una parcel·la d’hort municipal, previ expedient de revocació 
d’autorització. 
6. No conviure amb cap altre usuari d’un hort municipal (En aquest sentit, només s’atendrà una 

sol·licitud per domicili). 
7. Que la meva unitat familiar consta de _______ membres. 
8. Que les condicions del meu habitatge familiar són: 

 sense pati exterior o jardí 
 amb pati exterior o jardí amb superfície menor de 50 m2 
 amb pati exterior o jardí amb superfície igual o major de 50 m2. 

9. Que la meva situació personal és de: 
 jubilat 
 prejubilat 
 cap de les anteriors 

 
La presentació d’aquesta instància faculta a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
per fer les comprovacions pertinents dels diferents punts declarats en aquesta instància. 

 
 
SOL·LICITO: 
L’adjudicació d’un hort. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Santa Coloma de Cervelló, ________ de _________________ de _________ 
Signatura del/a peticionari/a, 
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AJUNTAMENT DE  

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

 
 

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals: 

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades al fitxer “Registre 
d'entrada i sortida de documents”, del qual és responsable l’Ajuntament de Castellbisbal i que té com a finalitat 
la gestió, control i garantia de la constància d'entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o 
expedeixi l'Ajuntament, i no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant correu electrònic a l'adreça: scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat, al fax 93 634 01 95 o per 
correu postal a l’adreça C/Pau Casals, 26-34, 08690 Santa Coloma de Cervelló. 

 
 

Informació sobre el tràmit d’atorgament de les llicències d’ús privatiu per a l’ocupació i ús temporal 

dels horts urbans municipals de Santa Coloma de Cervelló: 
Aquest formulari s’ha de presentar, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies 
al·legades, al registre general de l’Ajuntament en el termini que assenyala l’anunci de convocatòria. Les 
sol·licituds presentades fora de termini passaran a formar part de la llista d’espera. 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web 
municipal la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses. Durant el termini d’exposició pública, les 
persones interessades podran presentar al·legacions i sol·licitar la rectificació de la llista publicada. 
A cada sol·licitud admesa se li assignarà un número correlatiu (segons ordre d’entrada al registre municipal) 
que serà l’utilitzat per participar en el sorteig públic. El lloc i data del sorteig, en cas que sigui necessari, es 
determina en l’anunci de convocatòria. 
La relació definitiva de les persones usuàries s’exposarà al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es 
notificarà individualment. 


