
Alta en el servei per a absències domiciliàries 
Dades de l'habitatge 

Carrer  ____________________________________________ Núm.  ________________ 

Nucli urbà / Urbanització  ___________________________________________________________________ 

Dades persona interessada sol·licitant del servei (propietari o llogater) 

Nom i cognoms  _______________________________________________ DNI  _________________ 

Adreça de notificació  ______________________________________________________________________ 

Població  _______________________________________________ CP __________________ 

Telèfons  _____________________ email  ___________________________________________ 

Contacte alternatiu 

Nom i cognoms  _______________________________________________ DNI  _________________ 

Telèfons  _____________________ email  ___________________________________________ 

Dates de l'absència 

Durada  ____________________  del  _________________________ al   _________________ 

Dades de l'alarma (en cas de disposar-ne) □ No disposa d'alarma

Està connectada a una central d'alarmes □  Sí      □  No 

Empresa de l'alarma  _______________________________________________  Tel.-  ________________ 

Observacions (Informació d'interès com ara si es deixen les claus a algun veí, ...) 

POLICIA LOCAL D'ALELLA 
93 555 24 12 
092 / 112 

policialocal@alella.cat 



Informació bàsica sobre protecció de dades 

D’acord amb la normativa actual de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem: 

Responsable del tractament de les dades Ajuntament d’Alella 

Dades de contacte del/de la delegat/da 
de protecció de dades 

alella.dpd@alella.cat 

Finalitat del tractament Registre, atenció i tramitació de la sol·licitud, i gestió del seu dret a 
comunicar-se amb l’Ajuntament. 

Legitimació per al tractament En compliment d’obligacions legals. 

Destinataris/àries Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte en les 
casos previstos legalment. 

Drets A accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-
ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la 
seva limitació. 

Podeu accedir a la informació completa a: www.alella.cat/protecciodades o sol·licitar-ne una còpia en paper 
a les oficines de l’Ajuntament. 

Signatura 

Alella, ____ de/d’______________ de 20__

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per 
al compliment de les finalitats per a les quals han estat obtingudes. Termini de conservació 

L’Ajuntament d’Alella pot haver de consultar les vostres dades davant d’altres administracions públiques per a 
la resolució d’aquest tràmit.

http://www.alella.cat/protecciodadespersonal

	Dades de l'habitatge
	Carrer   Núm.
	Nucli urbà / Urbanització
	Dades persona interessada sol licitant del servei (propietari o llogater)
	Nom i cognoms   DNI
	Adreça de notificació
	Població   CP
	Telèfons  email
	Contacte alternatiu
	Nom i cognoms   DNI
	Telèfons  email
	Durada   del  al
	Empresa de l'alarma   Tel.-

	DNI: 
	CP: 
	DNI_2: 
	email_2: 
	No disposa dalarma: Off
	Sí: Off
	No: Off
	Observacions Informació dinterès com ara si es deixen les claus a algun veí: 
	carrer: 
	num: 
	nucli: 
	nom: 
	adreça: 
	poblacio: 
	tel: 
	email: 
	nom 2: 
	tel 2: 
	durada: 
	del: 
	al: 
	empresa alarma: 
	Tel alarma: 


