Plaça Verdaguer, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
ajuntament@santjust.cat
www.santjust.cat

DOCUMENT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ
DADES DE LA PERSONA REPRESENTADA, PERSONA FÍSICA
Primer
cognom

Nom

Segon
cognom

DNI/NIE (o núm.
passaport)
CP

Adreça a efectes
de notificació
Telèfon
fix

Població

Telèfon
mòbil

Adreça
electrònica

DADES DE LA PERSONA REPRESENTADA, PERSONA JURÍDICA
Primer
cognom

Nom

Segon
cognom

Nom de
l’empresa

DNI/NIE (o núm.
passaport)

NIF de
l’empresa

Adreça de l’empresa
a efectes de notificació
CP

Telèfon
fix

Població

Telèfon
mòbil

Adreça
electrònica

Autoritzo a:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Primer
cognom

Nom
DNI/NIE (o núm.
passaport)
CP
Telèfon
mòbil

Segon
cognom
Adreça a efectes
de notificació
Telèfon
fix

Població
Adreça
electrònica

Perquè pugui sol·licitar/accionar o portar a terme el tràmit següent:

Documentació que s’aporta*:
1. Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat de la persona representada (DNI, passaport, NIE, etc.)
2. Document acreditatiu de la representació de la persona jurídica (nomenament, escriptures, l’acta de constitució...)
3. Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat de la persona representant (DNI, passaport, NIE, etc.)

Sant Just Desvern,

de/d’

(signatura de la persona representada)

de

(signatura de la persona que representa)

* La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix que es consideri realitzat l’acte de què es tracti,
sempre que s’aporti o se n’esmeni el defecte dins el termini de 10 dies, que ha de concedir a aquest efecte l’òrgan administratiu (article 5.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
Us informem que el responsable de tractament de les vostres dades és l’Ajuntament de Sant Just Desvern. La finalitat del seu tractament és poder dur a terme la tramitació
d’aquesta sol·licitud. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari com a part dels procediments administratius. En cap cas seran cedides a tercers,
excepte si fos necessari per dur a terme el tràmit sol·licitat i d’acord amb la legislació vigent. També us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació mitjançant un escrit presentat en aquest mateix Ajuntament. En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades
personals, podeu interposar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades HYPERLINK “mailto:dpd.ajsantjustdesvern@diba.net” dpd.ajsantjustdesvern@diba.
net o davant l’autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Autoritzo l’Ajuntament de Sant Just Desvern a enviar-me notificacions electròniques

