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FORMULARI DE RECLAMACIÓ 
 
DADES IDENTIFICATIVES DEL RECLAMANT 
Nom i cognoms / Raó social:  
DNI:  
Nom i cognoms del representant (en el 
cas que el reclamant sigui una Persona 
Jurídica): 

 

DNI del representant (en el cas que el 
reclamant sigui una Persona Jurídica): 

 

Direcció postal: Domicili: Municipi: Codi Postal: Província: 
    

Correu electrònic:  
Telèfon de contacte:   
 
DADES IDENTIFICATIVES DEL DEPARTAMENT AL QUAL ES DIRIGEIX LA RECLAMACIÓ 
Nom del Departament:  
Serveis que han originat la reclamació:  

 
 

 
OBJECTE DE LA RECLAMACIÓ 
(Exposició dels fets que han motivat la reclamació) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació que s’adjunta a la 
reclamació: 

 
 
 
 

 
 

 
Barcelona, el __ de ____ de ____ 
 
 

Informacions d’interès 
 

Comunicació de la resolució de la reclamació: El resultat de la tramitació d’aquesta reclamació serà comunicat a la direcció 
indicada al formulari en el termini d’un mes des de la data en què es presenti.  
En el cas que, transcorregut aquest termini, no s’hagi pogut finalitzar la tramitació de l’expedient, es remetrà igualment una 
comunicació de l’estat en què es trobin les actuacions.  
 
Protecció de dades: El reclamant manifesta, a través de la presentació d’aquest document, el seu consentiment pel tractament de 
les dades de caràcter personal que han estat incloses en el present formulari per part de la mercantil Mercados de Abastecimientos 
de Barcelona, S.A., en endavant MERCABARNA, amb la finalitat de tramitar la reclamació efectuada. 
En compliment de la normativa d’aplicació en matèria de protecció de dades, continguda a la Llei Orgànica 15/1999, els titulars 
d’aquestes dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la mencionada norma a través de la 
següent direcció de correu electrònic: mb@mercabarna.cat.  
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