
SOL·LICITUD DE NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT LEGAL D'UNA ENTITAT O ASSOCIACIÓ PER 
TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT

DADES DE LA ENTITAT QUE ATORGA LA REPRESENTACIÓ

amb document d’identitat
(Nom i cognoms)
i que visc al municipi d codi postal
amb adreça i telèfon
i correu electrònic a efectes de notificacions

com a president de l'entitat: amb NIF:

amb adreça: 

Comunica que: Atorga Modifica Revoca

l'autorització per a la consulta de dades i la realització, per mitjans electrònics (amb  certificat digital), dels
tràmits i actuacions especificats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers, a les següents persones:

DADES DE LES PERSONES REPRESENTANTS:

1 Nom i cognom document d’identitat
amb adreça i telèfon
correu electrònic a efectes de notificacions:

2 Nom I cognom: document d’identitat
amb adreça i telèfon  
correu electrònic a efectes de notificacions:

3 Nom I cognom: document d’identitat
amb adreça i telèfon  
correu electrònic a efectes de notificacions:

Període de vigència de l'atorgament de representació. Data de finalització :                                

(  En cas que no s’hagi indicat la data de finalització de la vigència de l’apoderament, s’entendrà per dos anys. L’alta, la
modificació o revocació dels apoderaments       sorgirà efectes des del moment que es realitza.)

Signatura representant 1 Signatura representant 2 Signatura representant 3

Documentació que s’adjunta:
1. Fotocòpia DNI representants i president
2. Estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent, amb excepció de les entitats i 

associacions inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes 
3. En cas d’actuar com representant d’una persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica cal aportar l’original i 

fotocòpia del document justificatiu que ho acrediti.

Granollers, d de 20

 Signatura

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i 
notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat de 
l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni 
comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona 
interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les 
dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter 
personal, dirigint-se a l’OAC:oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant 
Josep 7 -08401 Granollers- Més informació a www.granollers.cat.

mailto:oac@ajuntament.granollers.cat
http://www.granollers.cat/
http://www.granollers.cat/


TERMES I CONDICIONS GENERALSTERMES I CONDICIONS GENERALS

La persona que dóna el  poder de representació declara responsablement que té capacitat d’obrar per
realitzar les actuacions sobre les que atorga poders.

La representació haurà de revocar-se en cas que s’extingeixi o variï la capacitat del representant o es perdi
la condició de representació de l’entitat sobre la que s’atorga poders.

L'alta, la modificació o la revocació de la representació sorgirà efectes des del moment que es realitza.

SI la representació s'ha realitzat de forma electrònica, les modificacions o la revocació es poden tramitar de
forma electrònica o presencial. Si la representació s'ha formalitzat de forma presencial, les modificacions o
la revocació hauran de realitzar-se presencialment.

La  persona  que  dóna  el  poder  autoritza  que  les  seves  dades  personals  siguin  tractades  de  manera
automatitzada als exclusius efectes dels tràmits i actuacions objecte de la representació.

Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb el
principi de confidencialitat de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de
dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

La persona sol·licitant pot exercir el dret de rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei
orgànica de protecció de dades, sol·licitant-ho personalment, per telèfon, per correu postal o per correu
electrònic a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (C. Sant Josep, 7 bx 08401 Granollers) – Tels. 010 i 93 842 66 10
– oac@ajuntament.granollers.cat).

Si en les dades de contacte ens ha facilitat el número de telèfon mòbil o l’adreça de correu electrònic,
l’informem que hi  pot rebre avisos de notificació i altres comunicats. 

HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS DE L’ÚS DEL SERVEI

Nom i cognoms: 

Document d’identitat: 

Data:

Signatura:
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