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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 de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD DE REPRESENTANT DE COMUNITAT DE VEÏNS

Dades identificatives del/la sol·licitant (Comunitat de Veïns):

Nom i cognoms:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades identificatives del/la representant (Agent Inmobiliari, en el seu cas):
Nom i cognoms:

Adreça: 
Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Exposo:

Demano:

Utilitzar el seu propi certificat de signatura electrònica, o bé, subsidiàriament el certificat digital de la pròpia 
comunitat, per realitzar per mitjans telemàtics tots els tràmits i actuacions en la seu electrònica d' aquesta Entitat 
Local.

Cedeix la signatura (CC.VV.): Accepta la cessió de la signatura (Representant):

Sant Feliu de Guíxols,

Documentació:
CIF de la CC.VV. representada.
NIF/CIF del Representant.

   
Que la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix 
l'ús de mitjans electrònics com a únic mitjà perquè les Comunitats de Propietaris es relacionin amb les 
administracions Públiques.  
  
Per això els assistents de l'esmentada Comunitat han decidit nomenar un/una representant legal davant aquesta 
Administració Local i conferir-li poders tal i com convé en dret, al/la representant a dalt indicat. 
  
 

Original de l'acta de l'acord de la CC.VV. nomenant els/les representants.

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.  
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
SOL·LICITUD DE REPRESENTANT DE COMUNITAT DE VEÏNS
Dades identificatives del/la sol·licitant (Comunitat de Veïns):
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant (Agent Inmobiliari, en el seu cas):
Dades del/la representant
Exposo:
Exposo
Demano:
Dades del/la representant
Utilitzar el seu propi certificat de signatura electrònica, o bé, subsidiàriament el certificat digital de la pròpia comunitat, per realitzar per mitjans telemàtics tots els tràmits i actuacions en la seu electrònica d' aquesta Entitat Local.
Documentació:
Demano
CIF de la CC.VV. representada.
NIF/CIF del Representant.
   Que la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix l'ús de mitjans electrònics com a únic mitjà perquè les Comunitats de Propietaris es relacionin amb les administracions Públiques.    Per això els assistents de l'esmentada Comunitat han decidit nomenar un/una representant legal davant aquesta Administració Local i conferir-li poders tal i com convé en dret, al/la representant a dalt indicat.    
Original de l'acta de l'acord de la CC.VV. nomenant els/les representants.
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