
 

  

FULL D’AUTORITZACIÓ DE PERSONES FÍSIQUES 
 

Plaça de Santa Eulàlia, 7. 07001 Palma. Tel. 971225900 - 630308226 www.palma.cat 
MODEL NORMALITZAT (VERSIÓ 3_0 [28/02/2023]) 

 
 

CAL EXHIBIR EL DOCUMENT D’IDENTITAT ORIGINAL I EN VIGOR DE LA PERSONA AUTORITZADA 

I ADJUNTAR LA FOTOCÒPIA DEL DOCUMENT D’IDENTITAT EN VIGOR DE LA PERSONA SOL·LICITANT
(*)

 

 
Dades de la persona sol·licitant: 
 
Nom i llinatges: ............................................................................................................................................................ 
Domicili:........................................................................................................................................................................ 
DNI/NIE/passaport:............................................................. Telèfon:........................................................................... 
Adreça electrònica........................................................................................................................................................ 
 
AUTORITZ a: 
 
Nom i llinatges: ....................................................................................................................................., major d’edat. 
DNI/NIE/passaport:.............................................................  
 
 
MARCAR EL SUPÒSIT QUE CALGUI : 
 

□ A presentar documents en nom meu al Registre Municipal de l’Ajuntament de Palma. 

□ A fer els següents tràmits: ........................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

Quan es desitgi actuar mitjançant  representació  en el procediment administratiu resulta necessari consultar a cada òrgan gestor o unitat 
tramitadora per a conèixer quin instrument de constància exigeix aportar, i en cas de dubte, serà necessari disposar d'un dels mitjans de 
constància fidedigna o fefaent previstos en la Llei. 

 
 
Palma, ......... d............................ de ............... 
 
 
Firma de la persona sol·licitant    Firma de la persona autoritzada 
 
 
 

 
Amb la signatura del present escrit,  la persona autoritzada 
accepta l’ autorització conferida i respon de l’autenticitat de 
la signatura de l’atorgant, així com de la còpia del document 

d’identitat del mateix que s’acompanya 
(
*

) 

 
(
*

) 
EN EL CAS D’ALTES O CANVIS DE DOMICILI EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS ÉS NECESSARI PRESENTAR EL DOCUMENT 
D’IDENTITAT ORIGINAL I EN VIGOR (O FOTOCÒPIA COMPULSADA PER NOTARI) DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Complint el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, us 
informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per l’Ajuntament de Palma, en el registre de l’activitat de 
tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la seva sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la 
finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la.  
L’Ajuntament de Palma és el responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, 
supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i 
tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit al: Delegat de Protecció de Dades, Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18, 
planta baixa –07006– Palma, o a l'adreça de correu electrònic: delegat.protecciodedades@palma.cat També disposa del dret a reclamar 
davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es De la mateixa manera, l’Ajuntament de Palma es compromet a respectar la 
confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides. 


