
QUEIXA 
AL SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

El Sr./La Sra.____________________________________________________________ 
amb DNI ____________________i domicili a _________________província 
d______________al carrer _______________________________________núm._____ 
pis_____CP___________Telèfon_____________Mòbil_____________Fax___________
E-mail_________________________________________________________________

1. Contra quin òrgan o institució de la Comunitat Valenciana vol plantejar la
queixa?

-Ajuntament d_____________________________________________________
-Diputació d_______________________________________________________
-Conselleria d_____________________________________________________
-Altres___________________________________________________________

2. Quin és el motiu de la seua queixa?



 

 
 

 
 
3. Abans d’acudir al Síndic de Greuges, s’ha dirigit a l’administració 
corresponent per tal de trobar resposta al seu problema? 
 

-SÍ (Si la seua resposta és afirmativa, ha d’aportar còpia de la sol·licitud o 
l’escrit d’alegacions que va presentar devant l’administració corresponent.) 
-NO 

 
4. Si l’administració li ha notificat una resolució, ha interposat vosté recurs 
en vía administrativa? 
 
 -SÍ (Si la seua resposta és afirmativa, ha d’aportar còpia de la documentació i 
també, si n’hi ha, còpia de la contestació al recurs.)  
 -NO 
 
5. Ha iniciat davant els tribunals de justícia cap actuació contra 
l’administració? 
 
 -SÍ (En cas afirmatiu, ha d’aportar còpia de la documentació i, si n’hi ha, còpia 
de la resolució dels tribunals.) 
 -NO 
 
6. Quins resultats pretén assolir amb la presentación de la queixa devant el 
SINDIC de GREUGES de la Comunitat Valenciana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Indique altres qüestions que considere importants i que no han estat 
tractades en este escrit. 
 
 
8. Voleu rebre informació puntual de la tramitació del vostre expedient en el 
telèfon mòbil? 
 
 -SÍ 
 -NO 
 
 



9. Com voleu comunicar-vos amb el Síndic de Greuges?

-Per correu electrònic
-Por correu ordinari

Data i Firma 

Les dades recollides en els nostres fitxers, a partir d’aquelles facilitades per vosté, són confidencials i 
solament podran ser utilitzades per a la investigació de la seua queixa i l'enviament d'informació 
relacionada amb aquesta.  D'acord amb la Instrucció de 3 de març de 2009, del Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova la creació i l’anul·lació de fitxers de dades de caràcter personal 
(DOCV de 12 de març de 2009), i d'acord amb el que preveu el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, vosté té dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, 
de limitació i oposició al seu tractament, com també té el dret a presentar una reclamació davant de 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SI TÉ DIFICULTATS A L’HORA D’ EMPLENAR EL FORMULARI O NO ENTÉN BÉ ALGUNA 
PREGUNTA, NO DUBTE A TELEFONAR AL NÚM. 900 21 09 70, A TRAVÉS DEL QUAL 
L’AJUDAREM A EMPLENAR-LO.  


