
 

 

AUTORITZACIÓ PER TRAMITAR EN NOM D'UNA ALTRA PERSONA 
 

DADES DE QUI AUTORITZA: 
Nom i Cognoms DNI/NIE 

Domicili d’empadronament 

Població CP 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica 

 

AUTORITZO A: 

Nom i Cognoms DNI/NIE 

Domicili d’empadronament 

Població CP 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica 

Perquè em representi davant l'Auntament de Teià a efectes de la següent tramitació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teià,  ............................................  d ................................... de 2........... 
 

Signatura de qui autoritza:      Signatura de la persona autoritzada: 

 

 

 

 

  

En el revers d’
aquest docum

ent l’
inform

em
 sobre la llei de protecció de dades de caràcter personal i tam

bé sobre la notificació electrònica (llei 39/2015) 
 

Autoritzo a utilitzar les meves dades per a finalitats informatives pròpies de l'Ajuntament de Teià 

005 



DOCUMENTACIÓ 

 
- Cal adjuntar una fotocopia del document d'identitat de la persona que autoritza (DNI, targeta 

de residència, passaport, ... ) 
- La persona autoritzada s'ha d'identificar documentalment (amb DNI, passaport, ... ) 
- Amb la signatura d'aquest escrit, el representant accepta la representació conferida i respon 

de l'autenticitat de la signatura de qui autoritza, així com de les copies del document 
d'identificació d'aquest que s'adjunten a aquest document. 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 
Segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i en allò que no contravingui a aquest, la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, el titular queda informat i 
presta el seu consentiment perquè les dades facilitades siguin incorporades als tractaments que correspongui amb la 
finalitat de donar compliment a la sol·licitud. L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, o en el seu cas, 
sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a la finalitat perquè van ser recollides. També podrà 
sol·licitar els drets a la limitació i oposició del tractament, en determinades circumstancies i per motius relacionats amb la 
seva situació particular. 

Els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació, els podrà exercir acreditant la seva 
identitat, dirigint-se per escrit a AJUNTAMENT DE TEIÀ o sol·licitar-lo mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a 
rgpd@teia.cat 

 


	Nom i Cognoms: 
	DNINIE: 
	Domicili dempadronament: 
	Població: 
	CP: 
	Telèfon fix: 
	Telèfon mòbil: 
	Adreça electrònica: 
	Nom i Cognoms_2: 
	DNINIE_2: 
	Domicili dempadronament_2: 
	Població_2: 
	CP_2: 
	Telèfon fix_2: 
	Telèfon mòbil_2: 
	Adreça electrònica_2: 
	Perquè em representi davant lAuntament de Teià a efectes de la següent tramitació: 
	de 2: 
	Autoritzo a utilitzar les meves dades per a finalitats informatives pròpies de lAjuntament de Teià: Off
	dia: 
	mes: 


