
CONCELLO DE CERDEDO 

OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE

Tlf: 986.75.30.06     

 Email: medioambiente.concalerez@gmail.com

 

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO PROGRAMA 
 
 

Don/Dona..............................................................
residente no Concello de Cerdedo, manifesta o seu inte
comprometéndose a realizar as tarefas asociadas a dita participación e declara que cumpre 
todos os requisitos necesarios.
 

Condicións para participar:

1. Dispoñer dunha horta ou xardín 
abondo para a colocación dun composteiro.

2. Utilizar o composteiro facilitado para a produción de compost a partires d
orgánicos domésticos (comida).

3. Asistir a sesión formativa obrigatoria
facilitada no seu momento a cada participante.

4. Facilitar as tarefas de seguimento por parte da Oficina Municipal de Medio Ambiente.
 
Entre todas as persoas solicitantes que cumpran
participantes segundo orden de inscrición e dando sempre preferencia ao criterio de 
empadroamento.  
Toda persoa que non desexe continuar facendo compostaxe poderá darse de baixa 
comunicando a súa decisión e facendo entrega do material ó Concello de Cerdedo.
 

Datos persoais: 

Domicilio:.............................................................................................
C.P.: .........................Nº de teléfono de 
Correo electrónico: ...................................................................
Nº persoas da unidade familiar (adultos /
Horario de contacto: .................................................................

 
 
 
 
 

En Cerdedo, a .......
 
 
 
 
En cumprimento do dispostopolaLei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro
Cerdedo infórmalle de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do cal é responsable o 
de Cerdedo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións 
realizar comunicacións do seu interese para os efectos administrativos. Se o desexa pode acceder os datos facilitados, así co
solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou c
 

OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 

Email: medioambiente.concalerez@gmail.com 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO PROGRAMA COMPOSTAXE DOMÉSTICA 

Don/Dona.....................................................................................con DNI 
residente no Concello de Cerdedo, manifesta o seu interese en participar neste programa
comprometéndose a realizar as tarefas asociadas a dita participación e declara que cumpre 
todos os requisitos necesarios. 

participar:  

horta ou xardín na vivenda habitual ou próxima a ela, con espazo 
abondo para a colocación dun composteiro. 
Utilizar o composteiro facilitado para a produción de compost a partires d
orgánicos domésticos (comida). 

sesión formativa obrigatoria (1h aprox.) na data, hora e lugar que será 
facilitada no seu momento a cada participante. 
Facilitar as tarefas de seguimento por parte da Oficina Municipal de Medio Ambiente.

Entre todas as persoas solicitantes que cumpran os requisitos, seleccionaranse os 
participantes segundo orden de inscrición e dando sempre preferencia ao criterio de 

a que non desexe continuar facendo compostaxe poderá darse de baixa 
comunicando a súa decisión e facendo entrega do material ó Concello de Cerdedo.

..........................................................................................................
Nº de teléfono de contacto:............................................................

............................................................................................
Nº persoas da unidade familiar (adultos / nenos menores 18 anos): .......

.......................................................................................................

 
Asinado: 

En Cerdedo, a ....... de .................... de 201_ 

En cumprimento do dispostopolaLei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, oconcello de 
Cerdedo infórmalle de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do cal é responsable o 
de Cerdedo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, derívense das súa solicitude ou para 
realizar comunicacións do seu interese para os efectos administrativos. Se o desexa pode acceder os datos facilitados, así co
solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na Lei indicada, comunicándollo a este concello.

COMPOSTAXE DOMÉSTICA  

.con DNI ................................, 
cipar neste programa, 

comprometéndose a realizar as tarefas asociadas a dita participación e declara que cumpre 

na vivenda habitual ou próxima a ela, con espazo 

Utilizar o composteiro facilitado para a produción de compost a partires de residuos 

na data, hora e lugar que será 

Facilitar as tarefas de seguimento por parte da Oficina Municipal de Medio Ambiente. 

os requisitos, seleccionaranse os 
participantes segundo orden de inscrición e dando sempre preferencia ao criterio de 

a que non desexe continuar facendo compostaxe poderá darse de baixa 
comunicando a súa decisión e facendo entrega do material ó Concello de Cerdedo. 

............................. 
................................ 

....................................... 
nenos menores 18 anos): ............................. 

...................................... 

, de protección de datos de carácter persoal, oconcello de 
Cerdedo infórmalle de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do cal é responsable o concello 

administrativas que, de ser o caso, derívense das súa solicitude ou para 
realizar comunicacións do seu interese para os efectos administrativos. Se o desexa pode acceder os datos facilitados, así como 

ancelación, nos termos establecidos na Lei indicada, comunicándollo a este concello.  


