AJUNTAMENT DE MUSEROS
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'APROFITAMENT, PER A L’ÚS I PER
AL GAUDI DELS HORTS SOCIALS ECOLÒGICS DE MUSEROS
A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

COGNOMS

NOM

DNI / NIE

ADREÇA

CP

LOCALITAT

B

PROVÍNCIA

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

SOL·LICITA

La concessió d'autorització per a l'aprofitament, l’ús i el gaudi d'un dels horts socials ecològics de Museros i que,
en cas de resultar cessionari o cessionària, es compromet al compliment del que disposa la normativa reguladora
dels horts socials ecològics de Museros, aprovada per la Junta de Govern Local, que declara conéixer i accepta
incondicionalment.

C



DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
Fotocòpia del DNI o document que legalment el substituïsca de la unitat familiar.
Declaració responsable firmada per la persona sol·licitant, la qual especifique que, tant els
membres de la seua unitat familiar que prèviament hagen sigut registrats per a realitzar tasques
hortícoles, com la mateixa persona sol·licitant, no estan incapacitats físicament per al treball
hortícola (annex II).



Certificat d’empadronament col·lectiu.



Document oficial de reconeixement de discapacitat.
Certificat acreditatiu de família nombrosa.




Certificat de trobar-se en situació de desocupació, expedit pel SERVEF.



Còpia de l'última declaració d’IRPF o certificat d'ingressos expedit per l'Agència Tributària, de
totes les persones de la unitat familiar.



Còpia de la sentència, en cas de ser víctima de violència de gènere.
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

