AJUNTAMENT DE MUSEROS
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SOL·LICITUD DELS HORTS SOCIALS
A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

COGNOMS

NOM

DNI / NIE

ADREÇA

CP

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

REPRESENTACIÓ EN L’ENTITAT (CÀRREC)

B

DECLARA

- Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries municipals, en els termes establits
per la legislació vigent.
- Que cap de les persones de la unitat familiar registrades per a realitzar treballs hortícoles, presenta
actualment cap incapacitat física o impediment mèdic per a desenvolupar treballs hortícoles, i que
reuneix les condicions físiques i sanitàries necessàries i suficients per a realitzar aquestes tasques.
- Que coneix i accepta la normativa reguladora dels horts socials ecològics de Museros, i es compromet
a respectar totes les normes establides.
- Que es compromet, en cas de resultar adjudicatari o adjudicatària, a formar part de la Junta d'Usuaris i
d’Usuàries, la finalitat de la qual és atendre les necessitats de les persones beneficiàries dels horts
socials ecològics de Museros, i servir d'interlocutora amb l'Ajuntament de Museros.
- Que en cas que durant el període de vigència de l'autorització per a l'ús i l'explotació dels horts socials
ecològics de Museros, es produïsca o manifeste algun tipus de lesió en alguna de les persones de la
unitat familiar registrades, derivada del desenvolupament de treballs hortícoles, la persona sotasignat
eximeix de tota responsabilitat l'Ajuntament de Museros, i renuncia expressament a emprendre les
accions legals que pogueren correspondre contra aquest.

REGISTRE D’ENTRADA

(Firma)

Museros, ___________ d_____________ de ______________
(*) Segons la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, li informem que l’Ajuntament de Museros incorporarà les seues dades a fitxers, que
s’utilitzaran per als fins d’aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen destinatàries
del tractament. Addicionalment, autoritza l’Ajuntament de Museros a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, en consultar tant els
seus arxius com els d’altres administracions públiques que siguen necessaris. Per exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, s’ha de
dirigir per escrit a l’Ajuntament de Museros, plaça del Castell, 1, de Museros (46136), i adjuntar-hi una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o equivalent.

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

