
  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 
tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals 
són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda al transport per a estudiants de l'Alcúdia. Com a 
usuari/a i interessat/dóna, 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 

     ANNEX IV: ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ 

Dades de la persona representada 
Raó social (1) NIF (2) 

Nom i cognoms (3) NIF / NIE / DNI estranger (4) 

Dades de la persona representant 
Nom i cognoms (5) NIF / NIE (6) 

Domicili Població 

Direcció electrònica Codi Postal Telèfon mòbil 

Exposa i sol·licita 

Documents adjunts 

Data i signatura 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la signatura d’aquest document i manifesten que: 

Primer. La persona representada atorga la seua representació a la persona indicada com a representant, que accepta 
la representació conferida, per a formular sol·licituds, signar actes, entaular recursos, desistir d'accions i renunciar a 
drets en el seu nom, així com qualsevol actuació que es derive de: 

 Qualsevol expedient administratiu de lAjuntament 

 Qualsevol expedient administratiu de l’Àrea: 

 Un expedient administratiu específic:  Ajudes al transport a estudiants de l’Alcúdia curs 2020/2021 

Segon. La persona representada es compromet a comunicar a l'Ajuntament de l'Alcúdia la revocació d'aquesta 
representació, en cas que aquesta es produïsca. 
Tot això, a l'efecte d'acreditar la representació en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 

 Per a representar una entitat jurídica caldrà aportar còpia fidedigna de l'escriptura o document constitutiu de la 
personalitat jurídica o entitat, i document públic del nomenament de càrrec o d'administrador vigents; en un altre cas, 
document públic o privat amb signatura notarial legitimada que acredite poder suficient per a conferir l'apoderament 
de què es tracte. En el cas de persones físiques fotocòpia del representant i representat. 

En Alcúdia, 
         Signatura de la persona representada     Signatura de la persona representant 



 
  
 
 
 

(1) Raó social de l'entitat representada. 
(2) NIF de l'entitat representada. Aportar Fotocòpia del document. 
(3) Nom i cognoms de la persona representada. En cas que la persona representada siga una entitat, el nom i 
cognoms    de la persona representant de l'entitat que signa el document (ha de coincidir amb la signatura electrònica 
o física d'aquest document). Aportar Fotocòpia del document. 
(4) NIF/NIE del representat si es tracta d'una persona física. NIF del representant de l'entitat en cas de tractar-se 
d'una persona jurídica (ha de coincidir amb la signatura electrònica d'aquest document en cas d'usar un certificat 
nacional). Número de document nacional d'identitat del país de residència, en cas de tractar-se d'un representat físic 
de nacionalitat estrangera (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física d'aquest document en cas d'utilitzar un 
certificat estranger). Aportar Fotocòpia del document. 
(5) Nom i cognoms de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física 
d'aquest document). Aportar Fotocòpia del document. 
(6) NIF/NIE de la persona física que rep la representació (ha de coincidir amb la signatura electrònica o física d'aquest 
document). Aportar Fotocòpia del document. 
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