
ANNEX I

MODEL DE SOL·LICITUD LLISTA D’ESPERA

En/Na _______________________________________, major d’edat, veí/ïna de Sant Joan 

Despí, amb domicili al carrer ______________________________________, núm. 

__________, pis _______ i telèfon _____________que actua en nom propi, una vegada 

assabentat/da de les normes que regeixen la convocatòria pública per a l’atorgament 

d’autoritzacions temporals d’ocupació de terrenys de domini públic, amb destí a horts 

municipals, ubicats a la Moixeta o al parc del Pont Reixat de Sant Joan Despí, sol·licita 

formar part de la llista d’espera per a l’adjudicació d’un hort, per la qual cosa acompanya la 

documentació següent.

1. Fotocòpia del DNI o NIE

2. Certificat o document acreditatiu de ser pensionista i/o persona jubilada.

3. Declaració responsable

Signatura

Sant Joan Despí, ___ de ________ de 2018

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí



ANNEX II

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na _______________________________________, major d’edat, veí/ïna de Sant Joan 
Despí, amb domicili al carrer ______________________________________, núm. 
__________, pis _______ 

DECLARA sota la seva responsabilitat el següent:

1. Que  no  disposa  de  cap  altre  hort  o  terreny  de  conreu  públic  o  privat  a  l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

2. No té cap altre membre de la unitat familiar que sigui adjudicatari/ària o sol·licitant
d’un hort municipal. En el cas que dos sol·licitants siguin casats i parelles de fet entre
sí, obligatòriament la sol·licitud serà conjunta, i es presentarà, en aquest cas, amb la
instància de sol·licitud la mateixa documentació per part dels dos membres, ja que en
aquest cas tot dos seran adjudicataris de l’hort que els pogués correspondre, i a fi
d’evitar que una mateixa parella sigui usuària de més d’un hort.

3. Que no té deutes amb l’Administració municipal.

4. Que coneix i accepta les condicions del reglament d’ús temporal dels horts.

Signatura

Sant Joan Despí, ___ de ________ de 2018

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí


