
Ens ajudes a millorar?

DNI / 
NIF

Carrer

Sol·licitud per l’adjudicació d’ús temporal d’una parcel·la d’hort al Parc 

d’Horts Socials de L’Esquirol i Cantonigròs.

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Sol·licitant / Interessat

Nom:* Primer cognom:*

Segon cognom:

Raó social:

Tipus de document:* Núm. de document:*

Tipus de via:* Nom de la via:* Núm.:* Lletra: Km:

Bloc: Escala:
Pis: Porta: Nucli o barri:

Província:* Municipi:* Codi postal:*

Telèfon fix: Telèfon mòbil:*

Adreça electrònica:

Dades de la Sol·licitud

L’interessat declara que :

- Coneix i compleix els requisits per a ser adjudicatari d’una parcel·la d’hort al Parc d’Horts Socials de 
l’Esquirol i Cantonigròs. 

- Coneix  la Normativa del Parc d’Horts Socials de L’Esquirol i Cantonigròs i es compromet a 
complir-la en el cas de ser adjudicatari d’una parcel·la.  

Bloc Escala Pis Porta

Nucli o barri



Ens ajudes a millorar?

El sol·licitant té interès en la concessió una parcel·la del Parc d’Horts Socials de L’Esquirol i Cantonigròs ubicada a:

Observacions:

Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Per SMS:

Per correu electrònic:

L’Esquirol

Cantonigròs

Indiferent



Ens ajudes a millorar?

A , de/d' de 20

Signatura

Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de

poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació

vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa

vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la

implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a: 

Ajuntament de l'Esquirol

Nou, 1

L'Esquirol 08511

Tel. 93-8568000 Fax.93-8568305

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.

Sol·licitud presentada a:

Podeu enviar la sol·licituda per correu electrònic clicant sobre el botó ENVIAR o imprimir el full i lliurar-lo personalmet a les oficines 
de l’Ajuntament de L’Esquirol.

cultura@lesquirol.cat

He llegit la normativa del Parc d’Horts Socials del municipi de L’Esquirol i n’accepto totes les condicions
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