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Sol·licitant (1)
NIF/NIE/Passaport

Cognoms i nom o raó social

Domicili

Núm.

Municipi

Província

Telèfon

Escala
Fax

Pis

Porta

CP

Correu electrònic

En representació de (2)
NIF/NIE/Passaport

Cognoms i nom o raó social

Domicili

Núm.

Municipi

Província

Telèfon

Escala
Fax

Pis

Porta

CP

Correu electrònic

Domicili de notificació (3)
Domicili

Núm.
Província

Telèfon

Fax

Pis

Porta

CP

Correu electrònic

Sol·licita
(5)

Exposa
(4)

Municipi

Escala

Firma
(6)

Documents adjunts

Xixona,

de

de

Firma

De conformitat amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals incloses en
aquest escrit s'incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Xixona per a l'exercici de les seues competències. L'interessat podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament de Xixona, responsable del fitxer. Aquestes dades s'integren en els
corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.
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INSTÀNCIA GENERAL
INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT

Aquest model podrà utilitzar-lo, si així ho desitja, i sempre que no existisca un
model específic aprovat o normalitzat per a un determinat tipus de sol·licitud o
comunicació. S'haurà d'omplir a màquina o utilitzant bolígraf sobre superfície dura,
en lletra clara i llegible.
A més, li informem que podrà obtindre l’esmentat model en les dependències
municipals o en la pàgina web municipal www.xixona.es.
(1) SOL·LICITANT. Haurà de consignar les seues dades personals.
(2) REPRESENTANT. En el cas que s’actue a través d'un representant, consignar
les dades de qui representa. A més, en els casos previstos a l'art. 32.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, haurà d’adjuntar els documents que acrediten la
representació conferida.
(3) DOMICILI DE NOTIFICACIO. Si desitja que les notificacions que es
produïsquen en relació a aquesta sol·licitud es dirigisquen a un lloc diferent del
domicili de l’apartat 1 (Sol·licitant) haurà d’indicar el domicili on vol que es
dirigisquen, omplint totes les dades que se sol·liciten.
(4) EXPOSICIÓ. En aquest apartat, haurà de fer constar els fets, circumstàncies,
motius o raons que justifiquen la presentació d’aquest escrit i que estiguen
relacionades amb la sol·licitud.
(5) SOL·LICITUD. En aquest espai, haurà d’indicar-hi el contingut de la seua
sol·licitud a l’Ajuntament.
(6) FIRMA. El present escrit haurà de ser subscrit per l’interessat o, si es el cas,
pel seu representant, indicant-hi el lloc i la data en què es presenta. Si s’aporta
documentació adjunta, haurà de relacionar-la de manera numerada en aquest
apartat.
UTILITZACIÓ DE FULLS ADDICIONALS. Si l’espai dels apartats (4) Exposició,
(5) Sol·licitud i (6) Documents adjunts li resultara insuficient, utilitze els fulls
addicionals que necessite, indicant-hi en la casella "pàgina" situada en l’angle
superior dret de cadascun dels fulls el número de pàgina que li corresponga. (Per
exemple, si utilitza dos fulls addicionals, haurà d’indicar en la pàgina primera: 1/3,
en la pàgina segona: 2/3 i en la tercera pàgina: 3/3). No oblide firmar els fulls
addicionals que haja utilitzat.

