SOL·LICITUD D'ARRENDAMENT DE LOCAL COMERCIAL
Mod. LOC/05 VAL

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 .:_______________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 que els locals es lloguen per a una duració de contracte de 5 anys, prorrogables any
a any.
Que coneix i accepta les condicions físiques del local que vol arrendar, el seu preu de renda mensual ,
despeses comunes, i etiqueta eficiència energètica, i a més coneix que serà per compte de de l'arrendatari
l'alta de subministraments i l'obtenció de la llicència d'obertura municipal i d'obres si fora el cas.

SOL·LICITA:
L'adjudicació del local comercial, propietat del Patronato Municipal de la Vivienda, situat
en:______________________________________________________________________________
Per a realitzar l'activitat de:________________________________________________________
DOCUMENTS QUE S'HAN D'ACOMPANYAR A la SOL·LICITUD:
✔ DNI/N.I.E. del sol·licitant o representant.
✔ C.I.F. de l'empresa que representa (si fora el cas).
✔ Escriptura de constitució de l'empresa, i apoderament del representant.
✔ Breu memòria de l'activitat comercial o professional que es pretén desenvolupar en el
local comercial.
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'arrendament 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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