SOL·LICITUD GENERAL

Dades de la persona sol·licitant
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Dades de la persona a qui representa
Nom o raó social
Primer cognom

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud
Notificació en paper
A l’atenció de
Sí
No
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica
Sí
No
Adreça de correu electrònic
Exposo i sol·licito

Documentació aportada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano que s’admeti a tràmit aquesta
sol·licitud.
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El Prat de Llobregat,
de/d’
Signatura
El/la sol·licitant o representant legal
Signat

de

Protecció de dades
Sí
No He estat informat i he rebut còpia de la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals,
s’informa que tractem les dades de conformitat amb la informació continguda al Registre
d’activitats de tractament de dades de caràcter personal.
Es pot trobar informació addicional a http://consorcipratnord.cat/18769/transparencia.
Instruccions per emplenar la sol·licitud
−

−

Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del/de la
representant, aportant en aquest cas el document corresponent que acrediti la
representació.
D’acord amb l’article 28.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es presumeix que la consulta o
obtenció de les dades necessàries per resoldre aquesta sol·licitud és autoritzada pels
interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei
especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

−

Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud.

−

La sol·licitud ha d’anar signada per la persona sol·licitant o qui la representi, en el
seu cas.
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