Plaça Trinitat, 2.
46500 – SAGUNT
Tel. 96 265 58 85
Fax.96 265 02 94

SOLICITUD DE BAJA DE PARCELAS EN EL BANCO DE TIERRAS AGRÍCOLAS
D/Dña_______________________________________________________________,
con
DNI/CIF____________________________
y
domicilio
en
_____________________________________, teléfono _______________________ y
correo electrónico__________________________________ ante el Consell Local
Agrari de Sagunt del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto,
SOLICITA: La baja en el registro del Banco de Tierras Agrícolas de Sagunto de
la/s siguiente/s parcela/s, de la/s que DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD SER SU LEGÍTIMO PROPIETARIO:
Parcela ____ del Polígono____ (Se adjunta plano y referencia catastrales)
Parcela ____ del Polígono____

“

Parcela ____ del Polígono____

“

Parcela ____ del Polígono____

“

Parcela ____ del Polígono____

“

Y AUTORIZA:
Al Consell Local Agrari de Sagunt a excluir de dicho Banco de Tierras Agrícolas
de Sagunto la/s parcela/s indicadas del término municipal de Sagunto, de conformidad
con lo establecido en la ordenanza municipal reguladora del Banco de Tierras
Agrícolas de Sagunto y creación del fichero de datos de carácter personal
correspondiente (BOP de Valencia núm. 188 de 08/08/2012).

Sagunto, ______ de ______________ de ______

Fdo._______________________________

PRESIDENCIA DEL CONSELL LOCAL AGRARI DE SAGUNT
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Sagunt /
Consell Local Agrari de Sagunt, 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’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE
núm. 298, de 14 de desembre).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Sagunto /
Consell Local Agrari de Sagunt, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, 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 artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
núm. 298, de 14 de diciembre).

Plaça Trinitat, 2.
46500 – SAGUNT
Tel. 96 265 58 85
Fax.96 265 02 94

SOL·LICITUD DE BAIXA DE PARCEL·LES EN EL BANC DE TERRES AGRÍCOLES
En/Na/N’_____________________________________________________________,
amb
DNI/CIF____________________________
i
domicili
en
_____________________________________, telèfon _______________________ i
correu electrònic__________________________________ davant el Consell Local
Agrari de Sagunt de l'Excm. Ajuntament de Sagunt,
SOL·LICITA: La baixa en el registre del Banc de Terres Agrícoles de Sagunt de
la/les següent/s parcel·la/les, de la/les que DECLARA BAIX LA SEUA EXCLUSIVA
RESPONSABILITAT SER EL SEU LEGÍTIM PROPIETARI:
Parcel·la ____ del Polígon____ (S'adjunta plànol i referència cadastrals)
Parcel·la ____ del Polígon____

“

Parcel·la ____ del Polígon____

“

Parcel·la ____ del Polígon____

“

Parcel·la ____ del Polígon____

“

I AUTORITZA:
Al Consell Local Agrari de Sagunt a excloure d'aquest Banc de Terres Agrícoles
de Sagunt la/les parcel·la/les indicades del terme municipal de Sagunt, de conformitat
amb l'establert en l'ordenança municipal reguladora del Banc de Terres Agrícoles de
Sagunt i creació del fitxer de dades de caràcter personal corresponent (BOP de
València núm. 188 de 08/08/2012).

Sagunt, ______ de ______________ de ______

Signat._______________________________

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL LOCAL AGRARI DE SAGUNT

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Sagunt /
Consell Local Agrari de Sagunt, 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’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE
núm. 298, de 14 de desembre).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Sagunto /
Consell Local Agrari de Sagunt, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, 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 artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
núm. 298, de 14 de diciembre).

