AJUNTAMENT DELS POBLETS
C.I.F. P-0312600-J - Avinguda Jaume I, 7 - Telèfon 96 647 43 99 – 03779 ELS POBLETS (Alacant)
Email: ajuntament@elspoblets.es
Fax
96 647 42 87
www.elspoblets.es

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL I EXPLOTACIÓ
DELS HORTS URBANS
AUTOLIQUIDACIÓ
REFª: 33902
DATA:
SUBJECTE PASSIU:
DNI./NIF/CIF:
DOMICILI:
AUTORITZACIÓ:
Per acord de la Junta de Govern Local de data ________ s’adjudica al subjecte passiu,
autorització per a l’ús especial de l’hort urbà baix el nº d’ordre _______ i amb una
duració de ____ anys.
TARIFA APLICABLE:
D’acord amb l’article 7 de la vigent Ordenança Fiscal :
 25,00 €/any
PERÍODE TRIBUTARI: Del ___________________________.
TOTAL A INGRESSAR: 25,00 €
LLOC PER A EFECTUAR L’INGRÉS
BANCO SABADELL
OFICINA DELS POBLETS
IBAN: ES34 0081 1142 9300 0101 6705

CAIXABANK
OFICINA ELS POBLETS
IBAN:ES60 2100 8015 0902 0002 2713

En compliment d’allò previst en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i
tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat, que seran conservats durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot
document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut
de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés
legislació vigent atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT ELS
POBLETS i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament
(UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat
de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades.

