Les dades personals facilitades en aquest document s’inclouran en fitxers propietat del Consell de Mallorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell a l’adreça que figura en aquest document.
Los datos personales facilitados en este documento se incluirán en ficheros propiedad del Consell de Mallorca con la finalidad de gestionar su solicitud. En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito al Consell a la dirección que figura en este documento.

Espai a emplenar pel Servei d’ITV:
Espacio a rellenar por el Servicio de ITV:
Suggeriment / Sugerencia
Queixa / Queja
Reclamació / Reclamación

Rebuda per ___________________________
Data: ____ / ____ /____

Signatura

Espai a emplenar per l’usuari del Servei / Espacio a rellenar por el usuario del Servicio:

Formulari de suggeriments, queixes i reclamacions al Servei d’Inspecció
Tècnica de Vehicles / Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones al
Servicio de Inspección Técnica de Vehículos.
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (és necessari emplenar els camps amb asterisc * en
cas que presenteu una queixa no anònima o una reclamació / es necesario rellenar los campos con
asterisco * en caso que se presente una queja no anónima o una reclamación)

*Nom i llinatges:
Nombre y apellidos:
*DNI/NIE/Passaport/CIF:
*Nacionalitat:
DNI/NIE/Pasaporte/CIF:
Nacionalidad:
*Província:
*País:
Provincia
ADREÇA DE NOTIFICACIÓ / DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN (empleneu, a més del camp de
direcció postal, el camp de correu electrònic si voleu rebre resposta per ambdues vies / rellene,
además del campo de dirección postal, el campo de correo electrónico si desea recibir respuesta
por ambas vías):

*1) Adreça postal:
Dirección postal:
*Municipi:
*Codi postal:
Municipio:
Código postal:
2) Adreça electrònica:
Dirección electrónica:
INFORMACIÓ ADDICIONAL / INFORMACIÓN ADICIONAL:
*Matrícula del vehicle:
*Telèfon/Teléfono:
Matrícula del vehículo:
*
Actuant en representació pròpia / Actuando en representación propia
En representació de / En representación de:
Nom i llinatges/Raó social:
Nombre y apellidos/Razón social:
DNI/NIE/Passaport/CIF:
DNI/NIE/Pasaporte/CIF:
DESCRIPCIÓ:
DESCRIPCIÓN:

Lloc i data / Lugar y fecha:
[signatura/firma]
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Tel. 971 173 707 itv@conselldemallorca.net

ITV-MD003-1
Agosto 2012

Formulari de suggeriments, queixes i reclamacions al Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles
A EMPLENAR PER L’ESTACIÓ D’ITV: (és obligatori emplenar-ho pel personal de l’estació implicat en cas
d’una queixa o reclamació)
Nom i llinatges:
Ocupació:
Lloc de feina: Estació d’ITV núm.





ITV
ITV
ITV
ITV

PALMA I
PALMA II
INCA
MANACOR

EXPOSA:

Lloc i data:
[signatura]
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