EST

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
Autorització de la tramitació alta, baixa, canvi de domicili, certificat i/o volant
Nom i cognoms___________________________________________________________,amb
adreça a____________________________________________________________________
de __________________________________________________________, CP __________,
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________
i DNI/NIE PASS______________________________________________________________.
AUTORITZA A:
Nom i cognoms___________________________________________________________,amb
adreça a____________________________________________________________________
de __________________________________________________________, CP __________,
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________
i DNI/NIE PASS______________________________________________________________.
Per realitzar els tràmits en nom meu, davant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a fi
d’obtenir:  CANVI DE DOMICILI
 CERTIFICAT  VOLANT
Documentació que cal presentar: l’autorització signada acompanyada de  DNI/NIE
(comunitaris) Passaport/NIE (no comunitaris) original i en vigor de les dues persones
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____

Persona Interessada
(signatura1)

DNI:_________________

Persona autoritzada
(signatura2)

DNI:_________________

Per altes i baixes en lloc de l’autorització, es requerirà acreditar la representació per qualsevol
de les formes següents:
a) Poder notarial
b) Document privat amb signatura legitimada notarialment.

Documentació que cal presentar:
1- DNI/NIE (comunitaris) Passaport/NIE (no comunitaris) original i en vigor (de les dues persones)
2- Poder notarial o document privat amb signatura legitimada notarialment
En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un
fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800).
Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE)
2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.
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