
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Model d’Autorització per a Certificats de Convivència 

 

 

 

 

Documents que s’adjunten: 
- Còpia del document d’identitat del sol·licitant (NIF/NIE). 
- Còpia del document d’identitat dels convivents (NIF/NIE). 
- En cas de convivents menors, aportar còpia llibre de família o partida naixement. 
 

L’Alcudia a _____ de ________________de _______ 

 

1.- Dades de la persona o entitat sol·licitant del certificat: 
 

NIF/NIE/CIF:___________ NOM:____________________ COGNOMS:_______________________________________ 

NOM O RAÓ SOCIAL (ENTITAT JURÍDICA):____________________________________________________ 

2.- Finalitat per la qual es sol·licita el certificat: 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3.- Dades i signatura de les persones convivents les quals autoritzen l’emissió del certificat: 
 

NIF/NIE:_________________ NOM:___________________________ 

COGNOMS:_______________________________________________ 

 

NIF/NIE:_________________ NOM:___________________________ 

COGNOMS:_______________________________________________ 

 

NIF/NIE:_________________ NOM:___________________________ 

COGNOMS:_______________________________________________ 

 

NIF/NIE:_________________ NOM:____________________________ 

COGNOMS:________________________________________________ 

4.- Atorgament/acceptació de la representació al sol·licitant(1): 

Les persones convivents, signants en este document, AUTORITZEN a la persona o entitat sol·licitant ressenyada al 
punt 1 del present document, per a què en el seu nom sol·licite un certificat del Padró Municipal d’Habitants relatiu 
a TOTES les persones empadronades a la vivenda en referència a este moment i als sis mesos anteriors i amb la 
finalitat ressenyada al punt 2. Que s’accepta i responen de l’autenticitat de la signatura del representat, així com de 
la còpia del DNI/NIE/CIF del mateix el qual s’acompanya a este document. Els signants declaren que les dades 
indicades són certes, pel qual es fan responsables de les inexactituds o errors que continga. 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals. L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa 
que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del 
tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar l'atorgament de representació i emissió del certificat de la manera que 
vosté indica en aquest formulari. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. 
De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-
se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues 
dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com. 

Signatura convivent 1 

Signatura convivent 2 

Signatura convivent 3 

Signatura convivent 4 

Signatura de la persona sol·licitant: 


