
 
Sol·licitud general (imprès I) 

DADES PERSONALS 

DNI / NIE / passaport 
              
              

 

Cognoms Nom 
                                             
                                             

 

Domicili (carrer, avinguda, plaça, etc., número i pis) Codi postal 
                                             
                                             

 

Població Telèfon 
                                             
                                             

 
Correu electrònic 
 

 
 

EXPOSICIÓ DE FETS O AL·LEGACIONS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SOL·LICITUDS O PETICIONS 

En cas que sol·liciteu un certificat o un faig constar indiqueu en quin idioma el voleu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXADA 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

Data i signatura del / de la sol·licitant 
 
 

Curs acadèmic  
      /     

Català Espanyol
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