
  

ANNEX   I   
SOL·LICITUD   D'ASSIGNACIÓ   D’UNA   MICRO   PARCEL·LA   EN   L’HORT   DE   FELIP   

  
  

En/Na………………...……………....……..………………..……...……………,   

major  d’edat,  amb  D.N.I…………..………...…..,  domicili  a  Elx,  C.P….....….....,  carrer           

…………………………………………………………....………..………..,  nº….….  pis     

…..……………..……  telèfon  ………………….…………………………...…  i  correu       

electrònic    ……………………………………………………………………………….   

Declare   reunir   la   següent   puntuació   per   a   optar   a   l’assignació   d’una   microparcel·la   
  

AUTOBAREMACIÓ    (escriu   en   la   casella   Puntuació,   la   que   corresponga)   

  

En  compliment  del  qual  s'estableix  en  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,                       

l'informem  que,  mitjançant  aquest  formulari,  les  seues  dades  personals  quedaran  incorporats  i  seran  tractats  en  el  fitxer                   

custodiat  per  l'Associació  Veïnal  Raval  d'Elx,  amb  l'objectiu  de  poder  usar-les  només  per  a  les  nostres  comunicacions                   

relacionades  amb  l'activitat  de  la  pròpia  associació.  Així  mateix,  l'informem  de  la  possibilitat  d'exercir  els  drets  d'accés,                   

rectificació,  cancel·lació  i  oposició  de  les  seues  dades  de  caràcter  personal,  enviant  escrit  a  admin@raval.es,  o  en  la  seu  de                      

l'Associació,   carrer   Boix   i   Rosario,   2   d'Elx.   

CRITERI   PUNTUACIÓ   

Persones   amb   diversidat   funcional   que   acrediten   un   grau   de   discapacitat  
igual   o   superior   al   65%    4   punts  
igual   o   superior   al   33%    2   punts  

  
  
  
  

Viure  en  la  zona  delimitada  entre  Riu  Vinalopó,  C/Ángel,  C/Curtidors,            

C/Gloria   Fuertes   i   Avgda.   de   l’Alcalde   Ramón   Pastor   

4   punts  

  

Haver   realitzat   el   curs   de   “Iniciació   a   la   agricultura   ecològica”   impartit   
per   la   AV   Raval   

4   punts  

  

Persones   jubilades   i/o   pensionistes   

3   punts   

  

Ser   aturat/a   de   llarga   durada   major   de   45   anys   

1   punt   

  

Estar   associat   i   al   corrent   en   el   pagament   de   la   quota   en   l’AV   Raval   

abans   de   31/12/2017   -    4   punts  
des   d’el   01/01/2018   -    2   punts  

  
  
  
  

Participar   en   el   grup   promotor     

más   de   2   años   -    4   punts  

menos   de   2   años   -    2   punts  

  

  

  

  

TOTAL   PUNTUACIÓ   



  

  
  

És   per   aixó   que   S   O   L·L   I   C   I   T   E:   
  

Participar  en  la  convocatòria  per  a  l'obtenció  d'autorització  per  a  l'aprofitament,  ús  i               

gaudi  d'una  parcel·la  de  l’Hort  de  Felip,  i  en  el  cas  de  resultar  assignatari/a  em                 

compromet  al  compliment,  amb  l'acceptació  incondicional  de  la  totalitat  de  les             

condicions  contingudes  en  les  bases  que  regeixen  aquesta  adjudicació,  el  Reglament             

Intern,   i   resta   de   normativa   aplicable.   

  
  

  
En   Elx,    a   ………   de   ………………   de   2021   

  
  
  
  
  
  

Signatura   del/la   solicitant   
  
  
  

    

En  compliment  del  qual  s'estableix  en  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,                       

l'informem  que,  mitjançant  aquest  formulari,  les  seues  dades  personals  quedaran  incorporats  i  seran  tractats  en  el  fitxer                   

custodiat  per  l'Associació  Veïnal  Raval  d'Elx,  amb  l'objectiu  de  poder  usar-les  només  per  a  les  nostres  comunicacions                   

relacionades  amb  l'activitat  de  la  pròpia  associació.  Així  mateix,  l'informem  de  la  possibilitat  d'exercir  els  drets  d'accés,                   

rectificació,  cancel·lació  i  oposició  de  les  seues  dades  de  caràcter  personal,  enviant  escrit  a  admin@raval.es,  o  en  la  seu  de                      

l'Associació,   carrer   Boix   i   Rosario,   2   d'Elx.   



  

ANNEX   II   

DECLARACIÓ   RESPONSABLE   
  
  

En/Na………………...……………....……..………………..……...……………,   

major  d’edat,  amb  D.N.I…………..………...…..,  domicili  a  Elx,  C.P….....….....,  carrer           

…………………………………………………………....………..………..,  nº….….  pis     

…..……………..……  telèfon  ………………….…………………………...…  i  correu       

electrònic    ……………………………………………………………………………….   

  
DECLARA:   

  
1. No   ser   titular,   el/la   sol·licitant,   cònjuge   o   parella   de   fet,   d'una   altra   parcel·la   

d'hort   ecològic.   
2. No   haver   sigut   sancionat   anteriorment,   en   cas   d'haver   sigut   adjudicatari/a   

d'alguna   parcel·la   en   un   hort   ecològic   i   urbà.   
  

Per   deixar-ne   constància   i   tinga   els   efectes   oportuns,   signe   la   present   declaració   

  
  

Para  que  así  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  firmo  la  presente  declaración               
responsable   en   Elx     

  
a   …..   de   ………………   de    2021   

  
  
  
  
  

Signatura   del/la   solicitant   
  
  
  

  

  

En  compliment  del  qual  s'estableix  en  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,                       

l'informem  que,  mitjançant  aquest  formulari,  les  seues  dades  personals  quedaran  incorporats  i  seran  tractats  en  el  fitxer                   

custodiat  per  l'Associació  Veïnal  Raval  d'Elx,  amb  l'objectiu  de  poder  usar-les  només  per  a  les  nostres  comunicacions                   

relacionades  amb  l'activitat  de  la  pròpia  associació.  Així  mateix,  l'informem  de  la  possibilitat  d'exercir  els  drets  d'accés,                   

rectificació,  cancel·lació  i  oposició  de  les  seues  dades  de  caràcter  personal,  enviant  escrit  a  admin@raval.es,  o  en  la  seu  de                      

l'Associació,   carrer   Boix   i   Rosario,   2   d'Elx.   


