
AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA   /  PL.  DE  LA  CONSTITUCIÓ,  1   
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  
FAX: 96 281 19 84   

BANC DE TERRES SIMAT DE LA VALLDIGNA

1. Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms

DNI/NIE o passaport Nacionalitat

Domicili Localitat

Telèfon Correu

En representació de CIF

2. Exposa
Que declare baix la meua responsabilitat ser el/la legítim/a propietari/a de les parcel·les que a continuació
s’indiquen:

Polígon Parcel·la Superfície m²

3. Sol·licite

ALTA

La inscripció en el Banc de Terres de Simat de la Valldigna de dites parcel·les
 Per este motiu, autoritze de manera expressa a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per a cedir les meues
dades personals bàsiques (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic) als tercers interessats en 

   conrear les meues terres i accepte expressament les prescripcions establertes. 

BAIXA
La baixa en el Banc de Terres de Simat de la Valldigna de dites parcel·les pels motius següents:

 Ja no desitge oferir el seu cultiu a terceres persones

 S’ha arribat a un acord amb un tercer per a la gestió de la parcel·la

 Altres: 

Simat de la Valldigna, a                               de                                                    de 

Signat: La persona sol·licitant

*Protecció de dades. Les dades facilitades s’inclouran en un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és tenir constància dels
documents que s’incorporen al registre general d’entrada. Si no comuniqueu les dades sol·licitades potser el vostre escrit no siga 
admés. Així mateix us informem que les vostres dades se cediran als organismes públics que hagen de gestionar la sol·licitud d’acord
amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podeu exercir els 
vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, d’oposició, tot presentant en este Ajuntament una sol·licitud 
acompanyada de la fotocòpia del vostre DNI/NIF/Passaport. 


