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INSTÀNCIA 
GENERAL 

A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ 

 Núm. registre:  Data:  

 Tema:  

 Categoria:  

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Nom i cognoms:                                                                                                               

NIF/CIF:                                                                                                                                    

Adreça:                                                                                                                   

Codi postal:                        Municipi:                                                                    

Província:                                                                                                               

Telèfon:                                                                                                                   

Adreça electrònica:                                                                                               

 
 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si procedeix) 
 
Nom i cognoms:                                                                                                    

NIF/CIF:                                                                                                                  

Adreça:                                                                                                                   

Codi postal:                        Municipi:                                                                    

Província:                                                                                                               

Telèfon:                                                                                                                   

Adreça electrònica:                                                                                               

    
 
 
DADES DE NOTIFICACIÓ 
 
Persona a notificar:                                                                               

Mitjà preferent de notificació:           Paper              Telemàtic  

 

 

http://www.bell-lloc.cat/
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EXPOSA / SOL·LICITA que (Concreteu la vostra petició de la forma més 
clara i breu possible) 
 

                                                                                                                         __  

                                                                                                                        __     

                                                                                                                         _   

                                                                                                                            

_                                                                                                                          

_                                                                                                                              

__                                                                                                                         

__                                                                                                                          

 
 
 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable: Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 
Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives.  
Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics 
atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del 
Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països. 
Drets: d’informació, d’accés, de rectificació, de limitació del tractament, de supressió, d’oposició i de 
portabilitat de les dades, tal com s'explica en la informació addicional. 
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en 
la següent adreça http://bell-lloc.eadministracio.cat/privacy 
 
 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades 

He estat informat i autoritzo a què aquesta Entitat tracti i guardi les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives 

 
Accepto que l’Ajuntament realitzi consultes de les meves dades a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades i 
altres serveis interoperables, si s’escau. (En cas de no marcar aquesta opció haurà d’aportar tota la documentació 
necessària) 

 
 

 

 
Bell-lloc d’Urgell, a  ___  de  ___________  de  20__ 
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