
 

 
 
    IL.LTRE. Sr. ALCALDE-PRESIDENT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  TALAMANCA 
 

  

  

 

          SOL·LICITANT    
Nom i Cognoms: 
 

NIF : 

Domicili: 
 

Codi Postal: 

Població: 
 

Correu Electrònic: 

Telèfon:  
 

Telèfon mòbil: 

   Autoritzo que l'Ajuntament utilitzi les dades de contacte electròniques per comunicacions, avisos i/o 
notificacions relacionats amb aquest procediment. 

 
       ACTUA 
         En nom propi 
 
         En representació de ______________________________C.I.F.:___________________ i amb    domicili 
        social a ______________________________ del municipi de __________________ i codi postal ________ 
 
 
     REGISTRE  D’ENTRADA                 EXPOSA 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
     DOCUMENTS  ADJUNTS                 SOL·LICITA 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 

Lloc i data: 
 
 
 

Signatura: 

Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que 
consta AL REVERS 



 

     
   

 

 

 

 
                                               INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE 

DADES 
 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Talamanca. Plaça Església, 1. 08278 Talamanca.  

Tel. 938270036. talamanca@diba.cat   www.talamanca.cat 

Finalitat del 

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la seva sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la 

normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del 

tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal 

aplicable al responsable del tractament o per complir una missió 

realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics 

conferits al responsable del tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la 

sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no 

resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan 

us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una 

llei ho autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, 

suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 

presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Talamanca, o 

mitjançant la seu electrònica a  

http://www.talamanca.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/  

Si considereu que el tractament de dades personals és contrari a 

la normativa de protecció de dades, podeu presentar una 

reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(APDCAT) a través de la seva web 

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denu

nciar/   o per mitjans no electrònics a l’adreça: Carrer Rosselló, 

214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre la 

protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Talamanca a 

http://www.talamanca.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/  
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