
 

ANNEX III 

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ESTIPULADES PER A 

L’ÚS D’HORTS URBANS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ 

 

Jo, ....................................................... amb DNI/NIE/NIF.................................. em compromet a 

responsabilitzar-me de les obligacions que s’especifiquen a continuació i al reglament sobre l’ús 

d’horts urbans del terme municipal de Marratxí: 

 

a) Conrar qualsevol varietat d’hortalisses, flors i plantes aromàtiques en els termes 

continguts a les bases i sempre que no siguin espècies prohibides per alguna disposició. 

b) Avisar immediatament l’Ajuntament de Marratxí si detecten qualsevol dany o desperfecte 

a la parcel·la, espai, taula, caseta o les seves instal·lacions.  

c) Les obres i les reparacions de renovació o reposició a la part exterior de la parcel·la 

(continent), espai, taula o caseta o en els seus elements, degudes a l’envelliment o altres 

causes en les qual no es doni dany o negligència de l’adjudicatari o del seu ajudant o 

acompanyant seran a càrrec de l’Ajuntament de Marratxí. En cas contrari a càrrec de 

l’adjudicatari.  

d) Mantenir nets i en perfecte estat de conservació les eines i els estris necessaris per al 

conreu que siguin propietat de l’Ajuntament i que aquest pugui posar a la seva disposició 

si ho considera adient. L’Ajuntament podrà requerir-los que compensin el seu 

desperfecte.  

e) Mantenir l’entorn de les seves parcel·les i espais amb taules de cultiu en perfecte estat, 

net i lliure de tot tipus d’herbes i plantes espontànies. També s’hauran de fer càrrec de 

gestionar adequadament les deixalles que es produeixin, separant les d’origen orgànic de 

la resta i dipositant cada tipus de residu al contenidor específic. 

f) Complir les ordenances municipals i la resta de normativa local, autonòmica o estatal que 

els pugui afectar.  

g) Respondre dels danys de tot tipus, robatoris o actes vandàlics que pugin afectar l’interior 

de les parcel·les, els espais o les casetes assignades, i de qualsevol responsabilitat en cas 

d’accident personal o del seu ajudant o acompanyant.  

h) Mantenir l’adequació de la parcel·la o espai assignat, inclosa la caseta assignada si 

s’escau, les instal·lacions i els productes obtinguts, a les condicions d’higiene, salubritat 

i sanitat que siguin exigibles segons la normativa vigent. 

i) Facilitar l’entrada als horts als escolars i d’altres col·lectius autoritzats que sota la direcció 

de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles o les produccions que s'hi fan.  

j) Respondre a la plena responsabilitat pel que fa al compliment de la normativa referent al 

foc i a la protecció civil. 

 

Firmat: 

 

Persona/entitat adjudicatària 

Data: 


