
Instància general 
Dades del sol·licitant/interessat 

Nom i cognoms  DNI _______________________________________________   _________________ 

Adreça  ______________________________________________________________________ 

Població  _______________________________________________  CP __________________ 

Telèfons  _____________________ email  ___________________________________________ 

Dades del representant (en el cas de signar una persona diferent al sol·licitant) 

Nom i cognoms  _______________________________________________  DNI  _________________ 

Adreça  ______________________________________________________________________ 

Població  _______________________________________________  CP __________________ 

Telèfons  _____________________ email  ___________________________________________ 

Adreça de notificació:      Sol·licitant Representant

Sol·licito 

Fets i motius de la sol·licitud 

Dono el meu consentiment a rebre notificacions i comunicacions electròniques a l’adreça electrònica 
facilitada en aquesta sol·licitud. Consulteu les condicions de la notificació electrònica a www.alella.cat/
notificacioelectronica

Important: signar el document (al dors) 

En el cas de signar com a representant, declaro responsablement que com a representant legal, disposo de tots els 
poders necessaris per a tramitar aquest document i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 

Declaro que les dades consignades en aquest formulari, així com els documents adjunts són certs, i que soc coneixedor/a 
que la seva inexactitud o falsedat o omissió, pot comportar deixar sense efectes el tràmit corresponent i exigències de les 
responsabilitats previstes a la legislació vigent. 

Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Alella 
Pl. Ajuntament, 1 - 08328 Alella - www.alella.cat - Tel. 93 555 23 39 - alella.ajuntament@alella.cat 



Documents que adjunto 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

D’acord amb la normativa actual de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem: 

Responsable del tractament de les dades Ajuntament d’Alella 

Dades de contacte del/de la delegat/da 
de protecció de dades 

alella.dpd@alella.cat 

Finalitat del tractament Registre, atenció i tramitació de la sol·licitud, i gestió del seu dret a 
comunicar-se amb l’Ajuntament. 

Legitimació per al tractament En compliment d’obligacions legals. 

Destinataris/àries Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte en les 
casos previstos legalment. 

Drets A accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-
ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la 
seva limitació. 

Podeu accedir a la informació completa a: www.alella.cat/protecciodades o sol·licitar-ne una còpia en paper 
a les oficines de l’Ajuntament. 

Signatura 

Alella, ____ de/d’______________ de 20__

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per 
al compliment de les finalitats per a les quals han estat obtingudes. Termini de conservació 

L’Ajuntament d’Alella pot haver de consultar les vostres dades davant d’altres administracions públiques per a 
la resolució d’aquest tràmit.

http://www.alella.cat/protecciodadespersonal
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