
 

 

 

ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ 

 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTADA 

Nom i cognoms / Raó social  

 

DNI / NIE / NIF 

Domicili  

 

Núm., Pis / Porta 

Població  Província C.P.  

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT  

Nom i cognoms / Raó social  

 

DNI / NIE / NIF 

Domicili  

 

Núm., Pis / Porta 

Població  Província C.P.  

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

 

La persona representada atorga la seva representació a la persona indicada com a representant, per a que, en el 

seu propi nom i representació, pugui realitzar totes les actuacions i exercir tots els drets i facultats que reconeix 

l’ordenament jurídic respecte:  

- Qualsevol expedient administratiu que es tramiti a l’Ajuntament de Subirats 

- L’expedient/tràmit administratiu concret de: ................................................................... .................................. 

 

Mitjançant la signatura d’aquest escrit la persona representant accepta la representació conferida i respon de 

l’autenticitat de la signatura de la persona representada, així com de l’autenticitat de la documentació que 

s’acompanya. La renúncia o revocació de la representació conferida no tindran efectes fins que es comuniquin 

fefaentment a  l’Ajuntament de Subirats. En cas de renúncia s’haurà d’acreditar, a més, la comunicació d’aquesta 

circumstància a la persona representada. 

 

Documentació que s’aporta: 

- Còpia DNI persona representant. 

- Còpia DNI persona representada o, en cas de ser persona jurídica, còpia del NIF i de l’escriptura 

d’atorgament de poders o nomenament de càrrec.  

 

Lloc i data de la sol·licitud        Signatura  

 

 



 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES   

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Subirats (pl. de l’1 d’octubre, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal, tel. 938993011, 

subirats@diba.cat, www.subirats.cat).   

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps previst 

a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric. 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una 

missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. Existeix 

l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no 

resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Les vostres dades no es transferiran fora 

de la Unió Europea. 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 

presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Subirats, o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-

e.cat/ca/web/subirats.  

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar 

al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Subirats  

https://subirats.cat/politica-de-privacitat. 
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