
Adjudicació horts i jardins públics: Sol·licitud

Persona 
interessada

Persona 
interesada

Primer cognom/Primer apellido Segon cognon/Segundo apellido

Nom/Nombre NIF/NIF

Dades de 
l'associació 
interessada

Datos de la 
asociación 
ineresada

Nom/Nombre NIF

Registre d'associacions de l'Ajuntament de Benicarló – nombre Registro de asociaciones del Ayuntamiento de Benicarló - número

Domicili a 
efecte de 
notificacions

Domicilio a 
efectos de 
notificacion

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Porta

Població Província Codi postal

Telefon Fax Apartat de correus Correu electrònic

Exposo Que m’he assabentat de la posada en marxa de la convocatòria del procés d’assignació de l’ús 
privatiu d’horts urbans en el terme municipal de Benicarló i de les bases que la regulen, les quals 
accepto íntegrament, i que acomplesc els requisits per obtenir la condició de persona beneficiària

Sol·licito Ser admès al procés d’adjudicació esmentat així com l’assignació de l’ús privatiu d’una parcel·la de
conreu als horts urbans de:

  Hort de la Mar

 Jardí de la Mar

Signatura

Datació Lloc Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Ajuntament 
de Benicarló



 Sol·licitud

Documentació 
que cal aportar

– Fotocòpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de la
personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

– Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen 
necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort urbà.

– Motivació: (indiqueu per què voleu cultivar un hort urbà)

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Annex II

DECLARACIÓ JURADA

...................................................................................................................,amb DNI núm. ........................................, amb domicili 
a ................................................................................................................ núm. ........................ 
de ................................................................................. , CP.......................,amb telèfon..............................................................

i adreça electrònica .........................................................................................

DECLAR SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:

Que reunesc les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort 
urbà. I perquè conste, signo aquesta declaració.

Benicarló, .................. d ........................................... de 2016

Signatura
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