
ANNEX II 
SOL·LICITUD PARCEL·LA HORTS URBANS ECOLÒGICS L'ALCAVONET, 

COCENTAINA - ASSOCIACIONS

Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     

Ajuntament de Cocentaina

Nom i cognoms del representant (President/a)
de

C.P. ,telèfon ,correu electrònic
, amb la present sol·licitud:i DNI

EXPOSE: que l'associació a la qual represente reuneix els requisits establerts en la convocatòria de parcel·les 

d'hort social ecològic de l'Ajuntament de Cocentaina. 

Que les dades relatives a constitució, finalitats de l'associació, número de socis i acreditació de la personalitat 

dels seus representants són els que figuren en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de 

Cocentaina. 

  

DECLARE: Que: 

Que coneix les condicions que regulen aquesta convocatòria i assumix les obligacions determinades en les 

bases reguladores, en cas de resultar adjudicatària l'associació d'alguna de les parcel·les. 

Per tot això, DEMANE: Formar part del procés de selecció PER A LA CONCESSIÓ D'AUTORITZACIÓ D'UNA 

PARCEL·LA DINS DEL PROJECTE D'HORTS URBANS ECOLÒGICS.

 de 20  dCocentaina,

Signat,

DENOMINACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ:
NIF ASSOCIACIÓ:

amb adreça a



Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Gestió de les autoritzacions d'aprofitament temporal de terrenys urbans ecològics. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en 
interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las 
Bases del Règim Local i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
Destinataris: Les dades podran ser cedides i/o comunicades a les entitats públiques i/o privades competents i/o 
intervinents en la matèria, i en els supostos previstos per la Llei. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues 
dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal i com es detalla en la "Informació Addicional". 
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
direcció: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
  

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

Ajuntament de Cocentaina

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

He sigut informat que esta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.

Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant/
representant que disponguen altres administracions a través dels serveis interoperables i plataformes 
d'intermediació de dades.(En cas de no atorgar este consentiment, la persona sol·licitant haurà 
d'aportar la documentació pertinent en paper).
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Que les dades relatives a constitució, finalitats de l'associació, número de socis i acreditació de la personalitat dels seus representants són els que figuren en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Cocentaina.
 
DECLARE: Que:
Que coneix les condicions que regulen aquesta convocatòria i assumix les obligacions determinades en les bases reguladores, en cas de resultar adjudicatària l'associació d'alguna de les parcel·les.
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
Ajuntament de Cocentaina
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
He sigut informat que esta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.
Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant/representant que disponguen altres administracions a través dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.(En cas de no atorgar este consentiment, la persona sol·licitant haurà d'aportar la documentació pertinent en paper).
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     
8.0.1291.1.339988.308172
	CampoTexto1: 
	CampoTexto4: 
	NumericField1: 
	CheckBox2: 0



