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SOL·LICITUD DE DADES  
SOL·LICITUD DE DADES O INFORMACIÓ ESTADÍSTICA MUNICIPAL PER 
TREBALLS, RECERQUES O ESTUDIS 
 
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 

Nom i cognoms DNI/NIE 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfon Correu electrònic 

NOTA: si es tracta d'un grup, és necessari que una persona del mateix actuï com a representant o referent 
 
DADES DE LA SOL·LICITUD 
Resum sintètic de l'objectiu de l'estudi i/o recerca: 

Informació concreta que es sol·licita: 

Centre Docent: 

Assignatura: Curs: 

Dades de contacte de la persona de referència de l'estudi o recerca (tutor/a, professor/a...) 
Nom: 
Telèfon:                                                       Adreça de correu electrònic: 
És un treball de grup?  Sí   No  
En cas de treball de grup, noms i cognoms dels membres que el composen: 

Informació important relativa a aquests tipus de sol·licituds: 
1. Només s’atendran les sol·licituds d'estudiants de Secundària o d’estudis universitaris per la realització de treballs, 

recerques o estudis de caire social i demogràfic de Cerdanyola del Vallès que estiguin inclosos al programa oficial del curs i 
autoritzades pel tutor o referent acadèmic corresponent. 

2. La demanda ha de ser el més concreta possible, sense incloure demandes de caire subjectiu i/o valoratiu. 
3. L'Ajuntament intentarà respondre a la petició en un termini de 2 o 3 setmanes. 
 
 
 
  

           Signatura 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que les dades facilitades 
seran tractades amb la finalitat de la gestió de les sol·licitud del servei i/o tràmit.  El Responsable del tractament és 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La base legal pel tractament és l'exercici de les competències municipals i/o 
el seu consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat mitjançant 
petició formal acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, 
s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) o través de la Seu Electrònica. Per a més informació sobre el tractament de 
dades pot consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a: 
https://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades. 
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