Reclamació responsabilitat patrimonial

Destinació: SECRETARIA GENERAL

I · SOL·LICITANT
Cognoms:

Nom:

CIF/NIF:

Adreça:

Localitat:

Província:

Tel.:

CP:

E-Mail:

En representació de:
2 · NOTIFICACIÓ

CIF/NIF:
En paper

Electrònica

3 · EXPOSA
En virtut d'aquest escrit interposa reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública, pels següents fets i fonaments de dret:
I.-Danys produïts: descripció, circumstàncies de temps i lloc. Haurà d'individualitzar la lesió produïda en una persona o grups de persones.

II.-Relació de causalitat entre les lesions produïdes i el funcionament del servei públic:

III.-L'avaluació econòmica de la responsabilitat ascendeix a
€, segons s'acredita mitjançant les factures i informes adjunts.
En virtut de l'exposat, i de conformitat amb els articles 61,65 i 67 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
4 · SOL·LICITA
Primer.- Que previs els actes d'instrucció que siguen necessaris, es dicte resolució (o acord indemnitzatori) pel qual es reconega a aquesta
part el dret a una indemnització de
€, pels danys produïts en els termes expressats en els antecedents d'aquest escrit.
Segon.- Que s'admeten a tràmit i es procedisca a la pràctica dels següents mitjans de prova:

5 · DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

6· TERMINIS DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI
A l'efecte de l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el sotasignat
queda informat que la present sol·licitud inicia el procediment administratiu, que el termini màxim establit per a l'expedició i notificació d'aquest
procediment és de sis mesos, a comptar des de la data de la seua sol·licitud, acompanyada dels documents establits. En cas de produir-se
silenci administratiu, aquest serà desestimatori de la seua petició.
7 · Oposició expressa de l'interessat a la consulta de dades que consten en l'Administració
D'acord amb el que es disposa en l'Article 28.2 de la Llei 39/2015 la consulta de dades és AUTORITZADA pels interessats llevat que conste
en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés.
NO PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'Ajuntament de Puçol realitze la consulta de les dades relatives a la identitat del
sol·licitant a la Direcció General de Policia Nacional.i aporta fotocòpia compulsada del seu DNI/NIE.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL
Plaça Beat Ribera, 15 · 46530 Puçol (València) · Tel.: 96 142 13 03 · www.puçol.es · sede.puçol.es · registro@pucol.es

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Puçol
Finalitat del tractament: Tramitació de la sol·licitud
Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.
Destinataris: No seran cedits a tercers, llevat que siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com
en els supòsits previstos, segons Llei.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seues dades, així com oposar-se o limitar el tractament.
Informació Addicional: Pot consultar més informació, i exercir els seus drets en http://sede.puçol.es en l'apartat d'Informació de protecció de
dades.
Signatura - Com a prova de conformitat amb el que s'ha manifestat sobre el tractament de les meues dades personals, així com amb el
sol·licitat en la instància, signe la present,

Puçol, a

2/2

de

de

