ANEXO I: SOLICITUDE DE ELABORACIÓN DUN PLAN DE
MEDIDAS
PREVENTIVAS
FRONTE
INCENDIOS
FORESTAIS MEDIANTE A PLANTACIÓN DE FRONDOSAS
CADUCIFOLIAS NA REDE DE FAIXAS SECUNDARIAS DE
XESTIÓN DE BIOMASA DO CONCELLO DE AMES

A cubrir pola administración
Rexistro

(Instrucións ao dorso para cumprimentar esta instancia)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/ RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI/OUTROS

Municipio

Provincia

Enderezo / Lugar
Parroquia

CP

Teléfono

Correo electrónico

Actuando en nome propio

Representando a:

DATOS DO REPRESENTADO (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/ RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI/OUTROS

NA CONDICIÓN DE
Titular catastral

Arrendatario

Xestor

Beneficiario da cesión dos terreos

Outro:________________________
Das fincas que se detallan a continuación

UBICACIÓN XEOGRÁFICA E CATASTRAL DAS FINCAS ONDE SE REALIZARÁ A PLANTACIÓN
LUGAR

PARROQUIA

POLÍGONO

PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

SOLICITO ao concello de Ames que realice os estudos necesarios para elaborar un plan de repoboación para os terreos
indicados anteriormente acordes coa lei 3/2007 de prevención e defensa contra incendios forestais, aos efectos de
solicitar axudas para levar a cabo estas accións preventivas e posteriormente adherirme ao plan.
Autorizo ao concello de Ames a entrar nos terreos indicados anteriormente aos efectos de realizar os estudos necesarios
para elaborar os plans.
Ames, ______ de _________________ de 20
Asinado: ____________________________________
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

INSTRUCIÓNS XERAIS:





O impreso pódese cubrir a man (letra que sexa lexible) , enchendo os campos correspondentes.
Unha vez cuberto e asinado, presénteo nos rexistros do Concello de Ames.
Tamén pode ser presentado nos rexistros da Administración Xeral do Estado, das comunidades
autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes, ou remitir
mediante as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
administrativo común das administracións públicas.

INSTRUCIÓNS PARTICULARES:




Representante: Os seus datos só se cubrirán cando se teña designada á representación que, deberá
acreditarse con poder cumprido, mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada
notarialmente ou por comparecencia.
Coa solicitude deberá achegar unha copia do documento de identidade.

