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ANEXO I

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA LISTAXE DE AGARDA PARA A CONCESIÓN DE
PARCELAS DAS HORTAS MUNICIPAIS COMUNITARIAS

Servizo que tramita: Oficina de Medio Ambiente Natural

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

Nome: Apelidos:

Data nacemento:      _______/________ /_______   NIF/NIE:

Enderezo: 

CP: Localidade:

Tel.: Tel. móbil:

Correo electrónico:

DATOS DO/A REPRESENTANTE

Nome e Apelidos:  NIF/NIE:

Correo electrónico: Tel. Móbil: 

SOLICITA: 

A ADMISIÓN NA LISTAXE DE AGARDA PARA O OUTORGAMENTO DUNHA AUTORIZACIÓN PARA O USO DUNHA
HORTA MUNICIPAL COMUNITARIA

Os datos recadados a través desta solicitude serán incorporados ao sistema operativo do Concello de Pontevedra, responsábel do
tratamento de datos de carácter persoal. Coa sinatura desta solicitude, dá o seu consentimento expreso para que os seus datos sexan
tratados  por  parte  do  Concello.  Os  seus  datos  serán  incorporados  a  un  ficheiro  denominado  Hortas  Urbanas  2018-2020,  e
xestionaranse e trataranse coa cofidencialidade precisa, coa única finalidade de xestionar a participación na concesión da autorización.
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I. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA:

• Copia do DNI/NIE ou documento que legalmente o substitúa

II. DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE:

1. Os datos facilitados anteriormente son veraces.

2. Estou capacitada/o para o traballo agrícola.

3. Cumpro e acepto as disposicións das Bases polas que se regula o uso das hortas municipais comunitarias do
Concello de Pontevedra.

4. Non  convivo  no  mesmo  domicilio  con  alguén  que  teña  autorizado  un  horto  municipal  comunitario  neste
Concello.

5. Estou informada/o de que a inexactitude ou falsidade desta declaración é motivo de exclusión do sorteo da
persoa que realiza a solicitude.

6. Autorizo expresamente ao Concello de Pontevedra, de ser preciso, a efectuar as consultas necesarias para
comprobar as circunstancias expresadas e o cumprimento dos requisitos de outorgamento.

En                                            ,a          de                               de 201   

Sinatura da interesada ou do/da representante

Os datos recadados a través desta solicitude serán incorporados ao sistema operativo do Concello de Pontevedra, responsábel do
tratamento de datos de carácter persoal. Coa sinatura desta solicitude, dá o seu consentimento expreso para que os seus datos sexan
tratados  por  parte  do  Concello.  Os  seus  datos  serán  incorporados  a  un  ficheiro  denominado  Hortas  Urbanas  2018-2020,  e
xestionaranse e trataranse coa cofidencialidade precisa, coa única finalidade de xestionar a participación na concesión da autorización.


