
Dades personals
Nom Primer cognom Segon cognom

Nom de la via

Número Escala Pis Porta Codi postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

en representació de: 
Nom Primer cognom Segon cognom

Nom de la via

Número Escala Pis Porta Codi postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

EXPOSO:

SOL·LICITO:

Constantí, a ___ de__________ de 20__. Signatura

Documentació aportada: Passat a: 

Document acreditatiu de la representació (si cal) ¡ Serveis Tècnics ¡ Estadística ¡ RRHH

¡ Enginyeria ¡ Alcaldia ¡ Guarda Rural 

¡ Recaptació ¡ Secretari ¡ Brigada 

¡ Jutjat/R. civil ¡ Secretaria ¡ Consergeria 

¡ Policia Local ¡ Comptabilitat ¡ Regidors 
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitzer de responsabilitat de l'Ajuntament de Constantí amb la finalitat
d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establers a la Llei orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. Pot exercicir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit a l'Ajuntament de Constantí, Cr. Major, 27-
43120 Constantí. 

Tipus de via

Tipus d'identificació Número identificador del document-lletra

Tipus de via

Ajuntament de Constantí 

INSTÀNCIA

Tipus d'identificació Número identificador del document-lletra

 DNI/NIF NIE  Passaport 

 DNI/NIF NIE  Passaport  Passaport 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 



Dades subjecte passiu
Nom Primer cognom Segon cognom

Nom de la via

Número Escala Pis Porta Codi postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Autoritza/atorga la seva representació a: 
Persona autoritzada
Nom Primer cognom Segon cognom

Nom de la via

Número Escala Pis Porta Codi postal Població

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Perquè actuï davant de l'Ajuntament de Constantí per realitzar els següents tràmits en la meva representació: 

Constantí,           d                     de 20
Signatura subjecte passiu Signatura persona autoritzada

DOCUMENTACIÓ EXIGIDA: Fotocòpia del DNI/NIE/permís de residència/passaport del subjecte
passiu i original de les persones autoritzades

NORMES APLICABLES

Ajuntament de Constantí 

AUTORITZACIÓ/ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ 

Tipus d'identificació Número identificador del document-lletra

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitzer de responsabilitat de l'Ajuntament de Constantí amb la finalitat d'exercir les

seves competències i funcions conforme als termes establers a la Llei orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Pot

exercicir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit a l'Ajuntament de Constantí, Cr. Major, 27-43120 Constantí. 

Art. 32, Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.

Les persones signants declaren sota la seva responsabilitat la veracitat de les dades i signatures d'aquest document. 

Tipus de via

Tipus d'identificació Número identificador del document-lletra

Tipus de via

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 DNI/NIF NIE  Passaport 

 DNI/NIF NIE  Passaport 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

OAC-Padró habitants 
Cr. Major, 27 – 43120 Constantí 
Tel. 977 520 521 Fax. 977 521 121 
registre@constanti.cat www.constanti.cat 
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