DISTINTIU DE QUALITAT “ ALACANT CIUTAT DE L'ARRÒS”
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Cal remetre’l al’adreça de correu hosteleria@alicante.es

DADES DEL SOL·LICITANT
NOM

NIF

TELEÈ FON

CORREU ELECTROÈ NIC

DADES DE L'ESTABLIMENT
NOM

RAOÓ SOCIAL

CIF

DOMICILI

TELEÈ FON

LOCALITAT

CP

CORREU ELECTROÈ NIC

DECLARACIÓ RESPONSABLE
En qualitat de gerent / propietari / representant de l'establiment abans esmentat, manifeste la meua intencioó
de participar en el proceó s d'avaluacioó per a obtindre el distintiu de qualitat “Alacant Ciutat de l'Arroò s”
Declare coneó ixer, acceptar i complir tots els compromisos (annex I) que la consecucioó de l'esmentat
distintiu de qualitat requereix, per la qual cosa sol·licite l'avaluació directa per a l'obtenció d'aquest.
Declare coneó ixer i acceptar tots els compromisos (annex I) que la consecucioó de l'esmentat distintiu de
qualitat requereix, per la qual cosa sol·licite la inclusió en el procediment formatiu previ a
l'avaluació.
Alacant,

de

de 20

Firma
D'acord amb la legislacioó de proteccioó de dades, Reglament (UE)20161679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la
responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir o donar resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïïdes a
l'Ajuntament per la legislacioó vigent, i no se cediran a tercers, excepte obligacioó legal de cessioó a altres organismes. Mitjançant instaò ncia dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, podraò vosteó exercir
els seus drets d'acceó s, rectificacioó , supressioó i portabilitat de les dades i limitacioó o oposicioó al seu tractament.
Informacioó addicional: pot consultar la informacioó addicional i detallada sobre proteccioó de dades en la nostra paò gina web: http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicionalproteccion-datos

ANNEX I
Compromisos per a l'obtenció del distintiu de qualitat “Alacant Ciutat de l'Arròs” *
➢

Utilitzacioó exclusiva de varietats japoò niques d'arroò s que hauran de ser identificades pel restaurant en el
proceó s d'avaluacioó . Es valoraran especialment les grans DO.

➢

No utilitzacioó de colorants alimentaris artificials.

➢

No utilitzacioó de potenciadors de sabor artificials.

➢

UÓ s exclusiu d'oli d'oliva verge extra (AOVE)

➢

La carta del restaurant oferiraò almenys dos plats d'arroò s elaborats d'acord amb els criteris anteriors.

➢

Es primaraò l'uó s de productes de proximitat i aquells en queò s'haja ateó s a criteris de sostenibilitat en la
seua produccioó .

*Aprovada la seua creacioó per Decret de data 21 de gener de 2019
“Alacant Ciutat de l'Arroò s” eó s una marca gastronoò mica registrada per l'Ajuntament d'Alacant.

