
INSTÀNCIA  
GENĈRICA 
GENÉRICA 

· A l’empara del qual disposa l’art. 66 de la Llei de procediment administratiu, formulo instància al Registre General de l’Ajuntament de Cornellà en els termes següents:  
· Al amparo de lo dispuesto en el art. 66 de la Ley de procedimiento administrativo, formulo instancia en el Registro General del Ayuntamiento de Cornellà en los siguientes términos: 

Dades Personals Datos Personales 

Nom i Cognoms Nombre y Apellidos       DNI       

Representat per (si escau) Representado por (si procede)       DNI       

Adreça Dirección       

Població Población       CP        

Telèfons Teléfonos       Fax       E-mail       

Mitjà preferent de notificació Medio preferente de notificación Mail Fax Correu Altres/Otros: 
       

 

Exposició de fets i motius Exposición de hechos y motivos 

      

 

Documents que adjunta Documentos que adjunta Sol·licitud que formulo Solicitud que formulo 

            

 
 
 
 
 
 
 
D'acord  amb  el que  preveu la  legislació vigent en matèria de protecció  de 
dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades
facilitades  seran  tractades per l'Ajuntament per a  la gestió formulada  a  la 
present instància.  Vosté pot  exercir els seus drets previstos sobre les dades 
personals  que  ens facilita,  fent  arribar la  seva sol·licitud mitjançant escrit
presentat davant el Registre General de l'Ajuntament.
 
De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección
de  datos  de  carácter  personal,  se  informa  a la  persona  interesada  que 
los  datos  facilitados  serán  tratados  por  el  Ayuntamiento para  la gestión 
formulada  en  la  presente  instancia.   Usted  puede  ejercer  sus  derechos 
previstos sobre los  datos personales  que nos facilita, haciéndonos llegar  su 
solicitud mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento.

Cornellà de Llobregat,  
 
 
Signatura del sol·licitant  
Firma del solicitante  
 
 

Segell del Registre General  
Sello del Registro General  
 

TRAMITEU-LA TRAMITARLA 
L’Alcalde El Alcalde 

Per ordre Por orden 
La Secretària General La Secretaria General 
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