
ANEXO II 

 

 
 

QUEIXA – SUGGERIMENT – AGRAÏMENT / 
QUEJA – SUGERENCIA – AGRADECIMIENTO 

 
Seleccione el tipus d'escrit que presenta / Seleccione el tipo de escrito que presenta (*) 
 

 Queixa / Queja     Suggeriment / Sugerencia      Agraïment / Agradecimiento  
 
Si es tracta d'una queixa, els camps marcats amb un asterisc (*) s'han d'emplenar obligatòriament. / 
Si se trata de una queja, los campos marcados con un asterisco (*) se tienen que cumplimentar obligatoriamente. 
 

A DADES DEL SOL·LICITANT  / DATOS DEL SOLICITANTE  

Nom i cognoms o raó social /  Nombre y apellidos o razón 
social (*) 

Tipus d’identificació / Tipo de 
identificación (*) 

Número (*) Tipus de persona / Tipo de persona 
 

 DNI    NIF    NIE   PAS 
                  

  Física      Jurídica 

B DADES REPRESENTANT  / DATOS REPRESENTANTE  

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social 
Tipus d’identificació / Tipo de 
identificación  

Número  Tipus de persona / Tipo de 
persona 
 

 
DNI    NIF    NIE    PAS 

                   
  Física      Jurídica 

C DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO  

Llengua / Lengua (*) 
 Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico 

  Valencià  /  Valenciano 
  Castellà  /  Castellano 

  

 
D 
 

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Domicili (carrer/plaça, número i porta) / Domicilio (calle / plaza, número y puerta) (*) Província / Provincia (*) 

  

Localitat / Localidad (*) CP (*) Telèfon / Teléfono Adreça electrònica / Correo electrónico (1) 

    

   Desitge ser notificat de manera telemàtica 
       Deseo ser notificado/a de forma telemática 

(1)Si desitja rebre la notificació per mitjans electrònics, ha d’incloure una adreça electrònica. 
(1)Si desea recibir la notificación por medios electrónicos, debe incluir un correo electrónico. 

E UNITAT ADMINISTRATIVA OBJECTE DE LA QUEIXA – SUGGER IMENT–AGRAÏMENT /  UNIDAD ADMINISTRATIVA OBJETO DE LA QUEJA –SUGERENCI A–
AGRADECIMIENTO 

 

F  
MOTIU DE LA QUEIXA – SUGGERIMENT – AGRAÏMENT / MOTIVO DE LA QUEJA – SUGERENCIA – AGRADECIMIENTO (*) 

 

G  
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA (INDIQUEU): / DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (INDICAR):  

 

H  
PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Les dades personals seran tractats per l'Agència Valenciana d’Avaluació i prospectiva i incorporats a l'activitat de tractament «QUEIXES I SUGGERIMENTS, la finalitat del qual és «Registre i tramitació de 
les queixes i suggeriments presentats en relació amb l'actuació de l'Agència d'acord amb el que es preveu en la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015.». Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen,  
davant l'Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva a la Plaça de l’Ajuntament,6, 46002 - València o en l'adreça de correu electrònic dgavap@gva.es. Pot trobar informació més detallada sobre el 
tractament i l'exercici dels drets que la normativa en protecció de dades li reserva en l'adreça http://avap.es/avapoberta/proteccion-de-datos. 
 
Los datos personales serán tratados por la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva e incorporados a la actividad de tratamiento «QUEJAS Y SUGERENCIAS », cuya finalidad es «Registro y 
tramitación de las quejas y sugerencias presentadas en relación con la actuación de la Agencia de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.». Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospoectiva en la Plaza del Ayuntamiento, 6, 46002 - València o en la dirección de correo electrónico dgavap@gva.es. Puede encontrar 
información más detallada sobre el tratamiento y el ejercicio de los derechos que la normativa en protección de datos le reserva en la dirección http://avap.es/avapoberta/proteccion-de-datos. 
 
 
 
 
 

Data i Signatura / Fecha y Firma________________________________________________ 
 
 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, Direcció Plaça de l’Ajuntament, 6. València (Valencia). 962939290 

 
 


