
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

DADES PERSONALS (cal emplenar tots els espais): 

Sol·licitant ( nom i cognoms o raó social): NIF Telèfon 

Domicili Número Pis Porta 

Població CP 

Representat per: NIF Telèfon 

Domicili Número Pis Porta 

Població CP 

Adreça electrònica a efectes de notificacions: 

Mitjà escollit a efectes de notificacions: 
� Adreça: 
� Correu electrònic: 

EXPOSA: 

INSTÀNCIA GENÈRICA 

(Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició ) 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


(Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara i breu 
possible) 

Documents aportats 

                             ALCALDIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Les vostres dades personals seran incorporades en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de conformitat amb 
les prescripcions de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Us recordem que, d’acord amb la 3/2018 Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades. 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Signatura i data 

Sant Fruitós de Bages, …….. de/d’ ..................................... de 20…. 
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