Diputación de Valencia
Diputació de València
Plaza de Manises, 4 46003 Valencia
96 388 25 25
www.dival.es

Solicitud de Instancia Genérica
Sol·licitud d'Instància Genèrica
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
Tipo de Documento de Identificacion / Número Documento /
Tipus de Document d'Identificació
Nombre de Document

Nombre /
Nom

Primer Apellido /
Primer Cognom

Segundo Apellido /
Segon Cognom

DOMICILIO DEL SOLICITANTE / DOMICILI DEL SOL·LICITANT
Provincia /
Provincia

Municipio /
Municipi

País /
País
Código Postal /
Codi Postal

Dirección /
Adreça
Teléfono 1 /
Telèfon 1

Teléfono 2 /
Telèfon 2

email /
email

EXPONE/ EXPOSA

SOLICITA/ SOL·LICITA

PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Diputación de Valencia
Diputació de Valéncia
Plaza de Manises, 4 46003 Valencia
96 388 25 25
www.dival.es

OTROS (especificar) / ALTRES (especificar)

MEDIO DE NOTIFICACIÓN / MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Notificación Presencial: El ciudadano escoge ser notificado en el domicilio físico indicado en la solicitud /
Notificació Presencial: El ciutadà tria ser notificat en el domicili físic indicat en la sol·licitud
Notificación Electrónica: El ciudadano escoge ser notificado electrónicamente en el buzón de comunicaciones de la Generalitat Valenciana /
Notificació Electrònica: El ciutadà tria ser notificat electrònicament en la bústia de comunicacions de la Generalitat Valenciana

Los datos personales suministrados serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de los
organismos que sustentan de forma técnica y legal la Plataforma de Administración Electrónica para Entidades Locales. Los datos podrán ser
utilizados por los titulares de los ficheros para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante comunicación con los organismos responsables del fichero. /
Les dades personals subministrats seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats dels organismes
que sustenten de forma tècnica i legal la Plataforma d'Administració Electrònica per a Entitats Locals. Les dades podran ser utilitzats pels titulars dels
fitxers per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal, vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de comunicació amb els organismes
responsables del fitxer.
Fecha (dd/mm/aaaa) /
Data (dd/mm/aaaa)

Firma /
Signatura

PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

