
Àrea de Territori
i Sostenibilitat

DADES DEL / DE LA SOL·LICITANT

Nom i cognoms / nom de la institució o entitat 

NIF / CIF  

Adreça  

Municipi  Codi postal  Comarca 

DADES DEL / DE LA REPRESENTANT

Nom i cognoms  

NIF Representació amb la qual actua 

ADREÇA PER A NOTIFICACIONS

Adreça  

Municipi  Codi postal  Comarca 

Telèfon  Adreça electrònica 

EXPOSO

En nom propi / en nom de la persona o entitat que represento:
• Que he tingut coneixement de l’anunci de la convocatòria de concurs públic per adjudicar l’ús privatiu de terrenys de domini

públic per a horts al terme municipal de Granollers, exclusivament per al conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum.
• Que en el mateix anunci de la convocatòria s’estableix l’obertura del termini de la presentació de sol·licituds per optar a ser

titular d’un d’aquests horts familiars.

• Que estic interessat/ada a ser adjudicatari/ària d’una parcel·la a la zona d’horts municipals.

DECLARO:

En nom propi / en nom de la persona o entitat que represento:
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes. 
Estar empadronat al municipi de Granollers. 
Ser persona usuària d’una parcel·la de la zona d’horts municipals de Granollers.
Que em comprometo a notificar per escrit al Servei de Medi Ambient i Espais Verds el canvi de domicili a l’efecte de 

practicar les notificacions durant el procés de la convocatòria, així com en el cas de ser adjudicatari d’una parcel·la.

AUTORITZO:

En nom propi / en nom de la persona que represento, al servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers, a:
Consultar les dades que consten en el padró municipal de Granollers a l’efecte d’acreditar el compliment del requisit d’estar 
empadronat a Granollers, així com a l’efecte d’acreditar les persones que formen part de la meva unitat familiar o de convivència.
Consultar les dades a altres administracions i organismes, i especialment a l’Agència Tributària, en relació amb els 

ingressos, que siguin necessàries a l’efecte de comprovar el compliment dels requisits corresponents. 

Nom i cognoms de la persona sol·licitant / representant: 

SOL·LICITUD D’UN HORT FAMILIAR 

Granollers,  de de 20 Signat

“Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat de  l’Ajuntament. Les dades de 
caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i 
cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant 
Josep 7 – 08401 Granollers – Més informació a www.granollers.cat.”

Ajuntament de Granollers
Medi Ambient i Espais Verds

Carrer Sant jaume, 16-26, 5è. despatx 501
Tel. 93 860 32 06
08401 Granollers
mediambientespaisverds@granollers.cat
NIF P-0809500-B
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE S’HA DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD:

En cas de persones físiques:

• Documentació relativa al sol·licitant

Fotocòpia del DNI del sol·licitant i, si escau, del representant.

En cas d’estar en situació d’atur: còpia del certificat de l’INEM.

En cas d’estar en situació d’incapacitat: còpia del certificat de l’Institut de la Seguretat Social. 

En cas de no percebre prestacions de la modalitat contributiva, no contributiva o pensions de qualsevol règim integrat en el 

Sistema de Seguretat Social: còpia del certificat de l’Institut de la Seguretat Social.

• Documentació relativa als membres de la unitat familiar o de convivència:

Certificat d’ingressos percebuts durant el darrer exercici fiscal de tots els membres de la unitat familiar i de la càrrega

familiar suportada, emès pel centre de treball i acompanyat de còpia de l’informe de vida laboral. 

Certificat d’ingressos procedents de pensions, subsidis o prestacions, percebuts durant el darrer exercici fiscal de tots els 

membres de la unitat familiar i de la càrrega familiar suportada. 

En cas de càrrega familiar suportada, caldrà aportar:

En cas de fills/es menors d’edat còpia del llibre de família

En cas de fills/es majors d’edat amb discapacitat igual o 
superior al 65%

còpia del llibre de família i
còpia del certificat de l’Institut de la Seguretat Social acre-
ditatiu del grau

En cas de fills/es majors d’edat fins a 21 anys amb ingres-
sos no  superiors a l’Índex de Renda de Suficiència de Ca-
talunya (IRSC) anual vigent en el moment de la sol·licitud

còpia del DNI de la persona

En cas de persones majors de 65 anys dins el primer 
grau de consanguinitat o afinitat i que tenen ingressos 
iguals o inferiors a l’IRSC anual vigent en el moment de la 
sol·licitud

còpia del DNI de la persona

EN CAS DE TRACTAR-SE D’UNA PERSONA JURÍDICA:

Còpia de l’escriptura de constitució de la societat / entitat jurídica i d’atorgament dels seus estatuts, a l’efecte d’acreditar 

l’objecte social.

Còpia del CIF de la societat / entitat

Acreditació de la representació en què s’actua:

• Còpia de l’escriptura de poder o d’apoderament vigent

• I còpia del NIF de la persona que actua en representació.

Declaració responsable, degudament signada pel representant, conforme:

• Es tracta d’una entitat que treballa de manera prioritària amb col·lectius de situació o risc d’exclusió social, o entitat

dedicada a la promoció de varietats agrícoles tradicionals, amb referència a l’objecte social contingut als seus estatus.

• Es designa la persona física responsable de l’entitat amb qui es mantindran, si escau, les relacions derivades de

l’adjudicació.
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