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Solicitud de Cesión de la Plaza de Toros
Sol·licitud de Cessió de la Plaça de Bous
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
DATOS DE LA ENTIDAD /DADES DE L’ENTITAT
Tipo de Documento /
Tipus de Document

Número de Documento /
Nombre de Document

Entidad/
Entitat

DATOS DEL REPRESENTANTE /DADES DEL REPRESENTANT
Tipo de Documento de Identificación/
Tipus de Document d’Identificació

Número de Documento /
Nombre de Document

Primer Apellido /
Primer Cognom

Nombre /
Nom

Segundo Apellido /
Segon Cognom

En calidad de /
En qualitat de

PERSONA DE CONTACTO / PERSONA DE CONTACTE
Nombre/
Nom

Primer Apellido /
Primer Cognom

Segundo Apellido /
Segon Cognom

Teléfono/
Telèfon

Fax /
Fax

Correo Electrónico /
Correu Electrònic

DOMICILIO DE CONTACTO / DOMICILI DE CONTACTE
País /
País

Provincia /
Província

Municipio /
Municipi

Dirección /
Adreça

Código Postal /
Codi Postal
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EXPONGO / EXPOSE
Conociendo la ordenanza reguladora del precio público para la cesión de las instalaciones y los edificios provinciales
(BOP núm. 111, de 12 de mayo de 2011). Solicito la cesión de la Plaza de Toros de València. / Coneixent l’Ordenança
reguladora del preu públic per a la cessió de les instal·lacions i els edificis provincials (BOP núm. 111, de 12 de maig de 2011),
sol·licite la cessió de la Plaça de Bous de València.
El importe de la cesión es de 11.220 euros, IVA excluido, además de 12.000 euros de fianza. / L’import de la cessió és de
11.220 euros, IVA exclòs, a més de 12.000 euros de fiança.
La citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como quien firma no se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones para contratar, señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratación con el Sector Público. / L'esmentada societat, els seus administradors i representants legals, així com qui firma,
no es troben compresos en cap de les prohibicions per a contractar, assenyalades en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
La citada sociedad se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes. / L'esmentada entitat es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
O DEL SOLICITANTE / DOMICILI DEL SOL·LICITANT
FECHAS SOLICITADAS PARA LA CESIÓN /
DATES SOL·LICITADES PER A LA CESSIÓ:
ACTIVIDAD POR LA QUE SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS/ ACTIVITAT
PER LA QUAL SOL·LICITA LES INSTALACIONS DE LA PLAÇA DE BOUS

Sus datos personales serán tratados por la Diputación de Valencia en calidad de responsable del tratamiento, con sede en
Plaza de Manises, 4, 46003 Valencia, a través de la Unidad de Asuntos Taurinos, cuyo objetivo es la correcta tramitación de
su solicitud. Para dicha finalidad se le recaban datos contenidos en el apartado nombres y apellidos del solicitante, el cual
comprende características personales. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los
datos personales registrados ante la Diputación Provincial de Valencia, dirigiendo su solicitud al Registro de Entrada de la
misma, cuya dirección es c/ Serranos nº2, 46003 Valencia. Asimismo, puede tramitar dicha solicitud a través de la Sede
electrónica de la Diputación si dispone de los certificados digitales oportunos (https://www.sede.dival.es). La dirección de
contacto del Delegado de Protección de Datos: pdp@dival.es./ Les seues dades personals seran tractades per la Diputació de
València en qualitat de responsable del tractament, amb seu en Plaça de Manises, 4, 46003 València, a través de la Unitat
d'Assumptes Taurins, l'objectiu de la qual és la correcta tramitació de la seua sol·licitud. Per a la dita finalitat se li demanen
dades contingudes en l'apartat noms i cognoms del sol·licitant, el qual comprén característiques personals. Pot exercitar els
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seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals registrades davant de la Diputació Provincial de
València, dirigint la seua sol·licitud al Registre d'Entrada de la mateixa, la direcció de la qual és c/ Serrans nº2, 46003 València.
Així mateix, pot tramitar la dita sol·licitud a través de la Seu electrònica de la Diputació si disposa dels certificats digitals
oportuns (https://www.sede.dival.es) . La direcció de contacte del Delegat de Protecció de Dades: pdp@dival.es
Puede ampliar esta información en http://www.dival.es/es/content/politica-de-privacidad / Pot ampliar esta informació
en http://www.dival.es/va/content/politica-de-privacitat
De todo lo cual se informa en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos; y demás normativa vigente. / De tot això s'informa en compliment del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades; i la resta de normativa vigent.

Fecha / Data

Firma / Signatura
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