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DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA  ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, 
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se 
le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de 
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Firma:

deld,

SOL·LICITUD  PER A FORMAR PART DE LA XARXA LLOGA 
SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DE LA RED ALQUILA

A DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
 RAÓ SOCIAL /  RAZÓN SOCIAL  CIF

ADREÇA  (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

TIPUS D'ACTIVITAT / TI`POS DE ACTIVIDAD

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE CIF / NIF EN  QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

C SOL·LICITUD / SOLICITUD

Sol·licite que s'inicien els tràmits oportuns per a la declaració de l'entitat com a agent col·laborador de la Xarxa Lloga. 
Solicito que se inicien los trámites oportunos para la declaración de la entidad como agente colaborador de la Red Alquila.

deld,

Firma:

La persona representant / La persona representante Segell / Sello

D  SOL·LICITE I AUTORITZE / SOLICITO Y  AUTORIZO

Autoritze / Autorizo No autoritze / No Autorizo

 D'acord amb el que disposa l'article de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
AUTORITZE expressament la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge perquè puga accedir a les meues dades 
personals que apareguen en fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a l'únic efecte de verificar el 
cumpliment dels requisits i les condicions necessàries per a gaudir de les ajudes d'aquesta convocatòria. 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, AUTORIZO expresamente a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para que pueda acceder a 
mis datos personales obrantes en ficheros de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, a los únicos efectos de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para disfrutar de las ayudas de la presente convocatoria.

La persona representant / La persona representante
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