
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols amb la finalitat d'atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt de l'Ajuntament en base a la Llei 39/2015 PACAP. 
 
També l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens 
proporciona poden ser cedides a altres administracions. 
 
Més informació sobre la política de protecció de dades de l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

AUTORITZACIÓ EMISSIÓ CERTIFICAT COL.LECTIU

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms: 
Telèfon:  Mòbil:  

Adreça electrònica: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Domicili de l'empadronament:

Dades persones empadronades:
DNI Nom i cognoms Signatura (majors d'edat)

Fotocòpia del DNI/NIE/NIF o passaport del sol·licitant

Fotocòpia del DNI/NIE/NIF o passaport de la resta de persones empadronades

Altra: (llibre de família en cas de menors d'edat)

Documentació acreditativa:

Data:
Signatura

Lloc:

Sol·licito la bonificació de la taxa d'emissió d'aquest certificat en base a l'article 4 (bonificacions de caire 
social) de l'ordenança número fiscal 9, reguladora de la prestació de serveis municipals.

Motiu sol·licitud

Tramitació de la moratòria hipotecària per efectes COVID-19

Tramitació Ingrés Mínim Vital

Altra:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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