
AUTORITZACIÓ/ATORGAMENT  
DE REPRESENTACIÓ

SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos * Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación ) Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono

 Autoritza/atorga la seva representació a / Autoriza/otorga su representación a :  
  
PERSONA AUTORITZADA / PERSONA AUTORIZADA:
Nom i cognoms / Nombre y apellidos Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Tipus Via / Tipo via Adreça / domicilio Telèfon / Telefono

Municipio / Municipi Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia

    Perquè actuï en nom seu davant l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per: / Para actuar en nombre suyo en el Ayuntamiento de Esplugues para :  
 

Retirada del document / Retirada del documento

Sol.licitud de / Solicitud de

Altres / Otros

Original DNI sol·licitant / Original DNI solicitante

Original i fotocòpia del document justificatiu de la representació legal / Original y fotocopia del documento justificativo de la representación legal

Original i fotocòpia DNI de la persona autoritzada / Original y fotocopia de la persona autorizada

Documentació aportada / Documentación aportada:

  
ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ / OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 

 
Amb la signatura del present escrit la persona sol·licitant atorga la representació i respon de l'autenticitat de la seva signatura així com de la còpia  
del DNI del representat, que acompanya a aquest document   /   Con la firma del  presente escrito la persona solicitante otorga la representación  
y responde de la autenticidad de su firma así como de la copia del DNI del representado,  que acompaña a este documento

Signatura persona autoritzada,

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio Esplugues de Llobregat,

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Signatura persona que autoritza,
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