
 

 
 
 

CIF P0705400J
REGISTRE GENERAL

C/ Mariá Riquer Wallis n. 4  baixos / Plaça Espanya, 1 
07840 Santa Eulària des Riu (Balears)

Tel.  971 332800
 Fax: 971 043243 / 971 332959

www.santaeulalia.net

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió del procediment o tràmit que derivi de la presentació d’aquest imprès. La legitimació per
al tractament es basa en l’exercici de les competències que té atribuïdes aquesta Administració. Les dades seran conservades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i temps necessari per atendre les possibles responsabilitats
nascudes del tractament. No es comunicaran les seves dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament davant la Secretaria
d’aquest Ajuntament que es trova a Plaça Espanya, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, o oposar-se al tractament, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. 

 
 

INSTÀNCIA GENERAL 
 

Persona interessada 
Cognoms i nom, o raó social NIF/CIF 

  
Domicili a efectes de notificacions Municipi/Població 

  
C.P. Telèfon de contacte Fax Correu electrònic 

    
 

Representant 
Cognoms i nom, o raó social NIF/CIF 

  
Domicili a efectes de notificacions Municipi/Població 

  
C.P. Telèfon de contacte Fax Correu electrònic 

    
 
 
 

EXPÒS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
SOL·LICIT que tenint per presentada en temps i forma la present, sigui admesa i 

  

 

 

 
 
 

Documents aportats 
 

 

 

 

 

Declaro la veracitat de la informació i documentació aportada en la sol·licitud i que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en 
documentació pública. 
 

 
 

  , a  de  de 20  

 
 
 
 

FIRMA 
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