
               
 
               
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

 DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT 

NIF/CIF/NIE Telèfon 

Via pública Número Esc. Pis Porta 

E-mail 

 

Municipi Província C. Postal 

Nom i cognoms 

ORGANISME / DEPARTAMENT AL QUE SOL·LICITA LA INFORMACIÓ 

INFORMACIÓ SOL·LICITADA 

La persona sotasignada DECLARA, sota la seua responsabilitat, que són certes les dades que figuren en 
aquesta sol·licitud, i SOL·LICITA la informació pública indicada en aquest escrit, segons el que estableix 
la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de 
la Comunitat Valenciana; i la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern. 
 
Que, d’acord amb els articles 12, 13 i 14 de la Llei 2/2015, els límits d’accés a la informació pública i, si 
aquesta continguera dades de caràcter personal, s’atendrà allò disposat en els articles 14 i 15 de la Llei 
19/2013. Si la informació sol·licitada està afectada parcialment per alguna de les limitacions 
anteriorment esmentades, se’n facilitarà, sempre que siga possible, l’accés parcial, ometent la part 
afectada per la limitació. 

 FIRMA 

Corbera,  …… de/d’ ………………………….. de 20….. 

 

 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

  

Les dades personals seran incorporades i tractades en el fitxer Registre d’E/S, a fi d’identificar les persones físiques o jurídiques que presenten 
sol· licituds, escrits o comunicacions, i només se’n podran cedir en els casos previstos en la Llei. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria, 
i l’interessat hi podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a l’Ajuntament de Corbera. Tot això s’informa en 
compliment de l’art. 5 de la LO 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CORBERA (VALENCIA) 

Plaça Major, 16 
46612 – Corbera (València) 
Tel.: 96 256 00 03 – Fax: 96 297 80 49 
www.corbera.es 

 

 RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN 

Com vol rebre la informació sol·licitada? 
 

 
  Per correu electrònic 

 
  Per correu postal 


