A CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN

ANEXO I

Rexistro

SOLICITUDE
PARA HORTAS URBANAS SOSTIBLES
E SOLIDARIAS DO CONCELLO DE
AMES
INTERESADO/A
DNI/CIF/Outros

Nomes e Apelidos

Enderezo/Lugar
Parroquia
Teléfono

C.P.

Municipio

Provincia

Correo electrónico

SOLICITO
AUTORIZACIÓN para o aproveitamento, uso e disfrute dunha das parcelas do Horto Sostible e
Solidario, e para o caso de resultar adxudicatariocomprometese ao cumprimento do disposto na
Ordenanza reguladora do uso dos Hortos Sostibles e Solidarios. Modalidade:
░ Maior de 65 años
░ Emerxencia Social
░ Libre
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
░ Fotocopia cotexada do D.N.I ou documento que legalmente o substitúa.
░ 2 Fotografías recentes.
░ Fotocopia cotexada do libro de Familia.
░ Declaración xurada de compromiso de coidado e mantemento do horto
░ Informe médico onde se indique que o solicitante e/ou membros da unidade familiar
que vaian a cultivar o horto poden realizar tarefas agrícolas sen risco para a súa saúde.
De SER O CASO
░ Informe dos Servizos Socias do Concello de Ames.
Outros (Indicar cales):
░ -------------------------------------------------------------------------------------------------░ -------------------------------------------------------------------------------------------------ASI MISMO AUTORIZO
Ao Concello de Ames a comprobar de oficio que estou empadroado/a, e a ausencia de infraccións no
cumprimento das obrigas tributarias para con este Concello.

Ames, ....... de .................. do 20.....

Asinado: ............................................
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES
Consonte o disposto na lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser
incorporados aos ficheiros do Concello de Ames relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivados dos procedementos e consultas
que inicia a persoa interesada con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que
deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello
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