
 

 

 
 

 
AUTORITZACIÓ/ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ 

 
Dades subjecte passiu 

 
Cognoms i nom / Raó social .................................................................................................. DNI/NIF ..................... Adreça 
.................................................... CP .................... Municipi ............................................... Tel. ......................... Mòbil .........................., i 
amb adreça electrònica............................................... i en el seu nom 
............................................................................................................................, en la seva qualitat de ....................................... segons 
document justificatiu que s’adjunta, amb NIF.......................... i adreça ............................................................................... CP 
.................... Municipi ......................................................, Tel .............................................Mòbil .............................. 
 
Autoritza i/o atorga la seva representació a: 
 

Dades persona autoritzada 

 
Cognoms i nom / Raó social .................................................................................................... DNI/NIF ........................... Adreça 
.................................................................................. CP .................... Municipi ............................................... Tel. ......................... 
Mòbil .......................... amb adreça electrònica.................................................... 
 
Perquè actuï davant del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, en el procediment ......................... iniciat, comunicació de 
data ................, número d’expedient/referència........................................., amb les facultats següents: 
 
-Sol·licitud d’acreditació de pagament 
-Sol·licitud de carta de pagament / Abonaré 
-Sol·licitud d’informació sobre la situació de l’expedient 
-Aportació de dades i documents 
-Presentació d’escrits, al·legacions o recursos 
-Recepció de qualsevol tipus de comunicació 
-Totes les actuacions que corresponguin a l’interessat en el curs del procediment esmentat 
-Altres ......................................................................................................................................................................... 
 
Documentació que s’aporta 

 
 

- Fotocòpia DNI/NIF subjecte passiu 

- Fotocòpia DNI representant 

- Fotocòpia DNI persona autoritzada 

- Escriptura 
- Altres: ......................................................................................................................................................................... 
 

ACCEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 

 
Amb la signatura del present escrit el representant accepta la representació conferida i respon de l’autenticitat de la signatura de 
l’atorgant així com de la còpia del seu DNI que acompanya a aquest document. 
 
Data: 
Signatura subjecte passiu        Signatura persona autoritzada 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Responsable de Tractament: Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès 

FINALITAT: Gestió administrativa dels assumptes a la Gestió i Recaptació Tributària BASE JURÍDICA: Compliment d’un obligació legal i 
l'exercici dels poders públics o competències conferides o el compliment d'una missió realitzada en interès públic. CONSERVACIÓ: Les 
dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i segons estableixi la 
normativa. CESSIONS: Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les 
quals sigui necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei. 
DRETS: Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. En cas de considerar vulnerat el seu 
dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades 
administrador@cerdanyaripolles.cat o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat. Per a 

més informació: https://cerdanyaripolles.cat/politica-de-privacitat/ 

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès podrà obtenir d’altres administracions públiques, les dades o categories 
de dades, sobre Vostè o el seu representat, que se sol·liciten en el present formulari i que siguin necessàries per a la seva tramitació. 
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