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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat d'atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt 
de l'Ajuntament en base a la Llei 39/2015 PACAP. 
 
També l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona poden ser cedides a altres administracions. 
 
Més informació sobre la política de protecció de dades de l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

INSTÀNCIA GENÈRICA

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms: 
Telèfon:  Mòbil:  

Adreça electrònica: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: 
 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Adreça electrònica: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Recordi que aquest document només el poden presentar presencialment les persones físiques; en la resta de casos, 
s'haurà de dur a terme el tràmit a través de la seu electrònica de l'ajuntament.

Us exposo:

Notificació electrònica: 
Autoritzo ser notificat electrònicament de tots els actes d'aquest procediment, en aplicació del que disposa la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil d'avís.
*En cas d'actuar per mitjà de representant es fara al representant. Les condicions d'ús i l'accés es poden consultar a http://ciutada.guixols.cat/notificacions

http://ciutada.guixols.cat/dpd
http://ciutada.guixols.cat/notificacions
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Data:

Davant l'anteriorment exposat, us demano:

Signatura

Documentació aportada:

Lloc:
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