
 

 

 
SOL.LICITUD EXPOSICIÓ EDIFICI MUNICIPAL  
EL CLAUSTRO 
 
 
Mod. ECE/11 VAL  

 

 

Plza. Stma. Faz, 5 (03002) ALICANTE  Telfs. 965206364 – 965206329   patronato.vivienda@alicante.es  www.vivienda.alicante.es 
 

DADES DEL SOL·LICITANT: 

DNI/N.I.F./N.I.E ./C.I.F.:_______________Nom o raó social: ________________________________ 

Primer cognom:_________________________________________Segon cognom:________________Tipus 

via:____________________ Domicili: _________________________________________________________ 

Número:___________Portal:_______________Escala:___________Planta:__________Porta:____________

C.P.:_____________Municipi:______________________________Província:__________________________

Correu electrònic:__________________________________Telèfon(s):______________________________ 

DADES DEL REPRESENTANT: 

DNI/N.I.F./N.I.E ./C.I.F.:_______________Nom o raó social: ________________________________ 

Primer cognom:_________________________________________Segon cognom________________Tipus 

via:____________________ Domicili: _________________________________________________________ 

Número:__________Portal:_______________Escala:____________Planta:__________Porta:____________

C.P.:______________Municipi:______________________________Província:_________________________

Correu electrònic:_________________________________Telèfon(s):_______________________________ 

EXPOSA: 

Que coneix i accepta, les següents condicions d'ús dels espais expositius de l'Edifici Municipal El Claustro: 

L’Edifici Municipal El Claustro no es farà responsable dels danys que puguen produir-se per actes vandàlics, 

sostraccions, accidents imprevisibles, incendis o una altra causa de força major, recomanant al sol.licitant la 

subscripció d’una pòlissa d’assegurances que contemple est o altres supòsits. 

Queden assenbentats que la falsetat de qualsevol de les dades consignades constitueix causa d’exclusió sense 

perjuduci d’altres responsabilitats. 

No està autoritzada la compravenda d’obres amd motiu de l’exposició. 

En cas de necessitat, l’Edifici Municipal El Claustro es reserva el dret de modificar o cancel.lar anticipadament la 

cessió de l’espai. 

Són certes les dades que figuren en aquest sol.licitud i que compleixen amb els requisits exigits quant a estar 

legalment constituïts en associació. 

En el cas que hi haguera desperfectes en les instal.lacions, se li puga reclamar els danys econòmics a l’entitat que la 

sol.licita. 

SOLICITA: 

Se li autoritze l’ús de la part expositiva de l’edifici, en les condicions assenyalades, per a la realització 

de 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

del dia ______________________________ al dia ____________________________. 

Tipus d’exposició: 

Marcar amb X on procedisca 

 Impresa  Digital  Objectes 
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DOCUMENTS QUE S'HAN D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD: 

 

✔ Fotocòpia dels estatuts de constitució de la associació o fundació. 

✔ Fotocòpia del C.I.F. de la associació o fundació. 

✔ Fotocòpia del D.N.I. del representant de la associació o fundació. 

✔ Memòria de la exposició a realitzar.  

 

 

* Les notificacions relatives a aquesta sol.licitud es respondran exclusivament a través del correu 

electrònic indicat en aquesta sol.licitud. 

 

EDIFICIO MUNICIPAL EL CLAUSTRO 

CARRER LLAURADORS, 6 - 03002 ALACANT 

TF: 965 143 464    www.elclaustro-alicante.es 

 

Alacant, a ……………de ………………………………de 20…………. 

 
 
Sr. President/Sra. Presidenta del Patronato Municipal de la Vivienda.     Signatura. 
 
 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades. 
Responsable: PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALICANTE 
DPO: dpo.patronato.vivienda@alicante.es 
Finalitats: La finalitat de tractament de les dades és gestionar la sol·licitud d'espais expositius de local manifestada en el present 
document, dins del procediment administratiu corresponent. 
Legitimació: Consentiment de l'interessat/a .. 
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal o autorització. 
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades; i altres explicats en la informació addicional. 
Info addicional: Dirigir-se a la direcció de la Plaça de la Santíssima Faç nº5 03002 Alacant. 
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