
DADES DE LA PERSONA QUE SOL·LICITA 
DNI/NIF/CIF Primer Cognom/Raó social Segon Cognom Nom 

Domicili (C/, pl., av.) Núm. Bl. Esc. Pis Pta. Codi Postal 

Municipi Província Tel. Mòbil Correu-e 

DADES DE LA PART REPRESENTANT (si correspon) 

S’adjunta DNI/CIF de la part representant  S’adjunta document acreditatiu de la representació 

DNI Primer Cognom Segon Cognom Nom 

DECLARA 

SOL·LICITA 

Gandia,  de/d’      de 

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document. Així mateix, 
l’informem que les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que siga necessari o obligatori comunicar-les a les entitats públiques per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en 
els supòsits previstos en la legislació vigent. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir 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, 
dirigida a l’Oficina d’Atenció e Informació Ciutadana de l’Ajuntament de Gandia – LOPD CARTA DE SERVEIS plaça Major,1 C.P. 46701 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.

QUEIXES I SUGGERIMENTS CARTA SERVEIS AL CIUTADÀ

 M
o
d
. 
 

Signatura 

Que  vaig  sol·licitar  un  servei  a  aquest  Ajuntament  que  figura  en  la Carta  de Serveis al Ciutadà 
i es van incomplir els compromisos. 
Tot seguit, procedisc a la  descripció,  tant  del  servei  demanat  com  del  temps  i  la  forma  en  què  
va  ser efectuat:

Que siga corregida l’esmentada incidència.


	Primer CognomRaó social: 
	Segon Cognom: 
	Nom: 
	Domicili C Pl Av: 
	Núm: 
	Bl: 
	Esc: 
	Pis: 
	Pta: 
	Codi Postal: 
	Municipi: 
	Província: 
	Tel: 
	Mòbil: 
	Correue: 
	DNI: 
	Primer Cognom: 
	Segon Cognom_2: 
	Nom_2: 
	DECLARA: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


