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Tel. 96 295 95 09 · Fax 96 295 94 86 
46701 GANDIA Email: omic@gandia.org 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

DADES DEL/LA RECLAMANT 
DNI/NIF Primer cognom Segon cognom Nom 

Domicili (C/, Pl. Av.) Núm. Bl. Esc. Pis Pta. Codi postal 

Municipi Província Tel. Correu electrònic 

DADES DE L'EMPRESA RECLAMADA
Raó social Municipi 

Domicili (C/, Pl. Av.) Telèfon 

FETS 

RECLAMA 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA 



1. Es comunica a les persones interessades que el tràmit de la reclamació no altera el període de garantia del producte ni els possibles procediments
administratius o judicials. 

2. Així mateix, se’ls comunica que l’OMIC estima un període de resolució de cada reclamació inferior als tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que 
haja rebut cap comunicació per part d’aquesta oficina, es recomana contactar amb nosaltres per telèfon, fax o correu electrònic.

Firma 

Gandia, ___ d’/de __________ de ____ 

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és la gestió administrativa dels assumptes referents a l’Àrea de 
Promoció Econòmica en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències i, en particular, per a l’atenció de la llicència, permís 
o autorització instada en el present document. Així mateix, l’informem que les seues dades seran objecte de cessió a les entitats o autoritats públiques, a les quals siga 
preceptiu facilitar les seues dades. D’acord amb el que disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir-ne els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, passaport, NIE o altre 
document d’identificació equivalent, adreçada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia – LOPD RECLAMACIONS OMIC Plaça Major, 1 CP. 46700 Gandia 
(València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina municipal, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent 
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