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AUTORITZACIÓ PER REPRESENTACIÓ DE: 
 

Nom i cognoms .............................................................................................................. 

amb DNI/passaport/tarjeta de residència ………………………………………, amb 

domicili al carrer/plaça/av.  ………………………………………………………………, 

núm. ............  pis .......... porta ......., del municipi de …………………………………... 

telèfon.............................................. 

 

QUE AUTORITZO A: 
 

Nom i cognoms .............................................................................................................. 

amb DNI/passaport/tarjeta de residència ………………………………………, amb 

domicili al carrer/plaça/av.  ………………………………………………………………, 

núm. ............  pis .......... porta ......., del municipi de …………………………………... 

telèfon.............................................. 

 

A efectuar el tràmit següent, prèvia presentació del DNI de la persona 

interessada: 
 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

Nota: s’adjunta fotocòpia del DNI, passaport o tarjeta de residència de les persones 

sotasignants  

 

Les Franqueses del Vallès, .......... d ................................ de 20 ... 

 

Signatura INTERESSAT            Signatura REPRESENTANT 
 

 
 

 

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la 
Informació i de Comerç Electrònic, les dades personals que subministreu, inclosa la vostra adreça electrònica, s’inclouran en el fitxer automatitzat  corresponent i seran 
objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement de l’assumpte d’acord amb la política de protecció de dades de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallés. 

Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l’exercici 
de les mateixes competències, segons l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable. 

Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen adreçant-vos al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès,  mitjançant instància genèrica al nostre web o bé per correu postal a l’adreça següent: Carretera de Ribes, 2 , 08520 – Les Franqueses del Vallès. 
Referència: Protecció de dades. 
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