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AUTORITZACIÓ / REPRESENTACIÓ PER A TRÀMITS GENERALS 

De conformitat amb Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

Dades de la persona que autoritza 

Nom 

Cognoms 

DNI/NIF/NIE 

Adreça_carrer-núm-població-codi postal 

e-mail

AUTORITZO a: 

Dades de la persona autoritzada 

Nom 

Cognoms 

DNI/NIF/NIE 

Adreça carrer-núm-població-codi postal 

e-mail

Perquè actuï davant l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a realitzar els 

següents tràmits en la meva representació: 



Plaça Joc de la Pilota 1-17486 Castelló d’Empúries. Tel. 972 250 426 Fax. 972 156 062 www.castello.cat- ajuntament@castello.cat NIF P1705200B 

Obligatori presentar: 

Per a Persones físiques: 

S’ha d’aportar l’original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona autoritzada i fotocòpia 

compulsada del DNI/NIE de la persona que autoritza 

Correu electrònic 

Per Empreses: 

Podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància 

fidedigna de la seva existència segons el que s’indica a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (estatuts de 

l’empresa, poder notarial o autorització de l’apoderat o administrador). 

Còpia del DNI de la persona que autoritza. 

Original i còpia del DNI de la persona autoritzada. 

Correu electrònic 

Signatura persona que autoritza  Signatura persona autoritzada 

Castelló d’Empúries,_____, de _______________ de,_____ 

Política de protecció de dades de caràcter personal La secció Tràmits de l'Ajuntament 

sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per 

tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de 

seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes 

dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, 

d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la 

confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així 

com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la 

seguretat d'aquestes dades. Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o 

oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot 

dirigirse a: 

 Ajuntament de Castelló d’Empúries Pl. Joc de la Pilota, 1 Castelló d'Empúries 17486 

Tel. 972250426 Fax.972156062 indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets 

LOPD. 
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