Reclamació de responsabilitat patrimonial
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Població

Correu electrònic

Representant/s, si s’escau
Nom i cognoms – Denominació Social

CIF-NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon
Com a:

Població

Correu electrònic
Administrador

President/a

Secretari/ària

Altres

Poder atorgats mitjançant

Fets
Dia

Hora

Lloc

Descripció dels fets

Danys produïts

Relació de causalitat amb el funcionament de l’administració
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Avaluació econòmica dels danys

Prova dels fets
*(Qualsevol documentació acreditativa dels extrems anteriors: proves gràfiques, designació de testimonis, factures,
certificats o informes jurídics, o qualsevol altre document o proposició d’altres proves que s’estimi oportú)

Per tot això, DEMANA QUE:
Primer.- Que previs als actes d’instrucció que siguin necessaris, es dicti una resolució o acord indemnitzatori pel qual es
reconegui a aquesta part reclamant el dret a una indemnització pels danys produïts en els termes exposats en aquest
escrit.
Segon.- Quan s’admeti la pràctica dels mitjans de prova proposats a l’objecte d’acreditar els fets reclamats

Notificació/comunicació electrònica
Sol·licito poder rebre notificació/comunicació electrònicament
,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat Expedients responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i la gestió i control del expedients
diversos de l’Ajuntament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posarse en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura de la persona sol·licitant

Segell de l’administració
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