
Autorització per presentar i recollir tràmits al Comú 

1. Dades del sol·licitant

Nom i cognoms o raó social: NRT: 

Adreça: Núm.: 

Edifici: Bloc: Escala:     Pis: Porta: 

Codi Postal i població: 

Adreça electrònica: Telèfon: 

Representant legal: NRT: 

2. Dades de la persona autoritzada

Nom i cognoms o raó social: NRT: 

Adreça: Núm.: 

Edifici: Bloc: Escala:     Pis: Porta: 

Codi Postal i població: 

Adreça electrònica: Telèfon: 

Representant legal: NRT: 

3. Autorització
Mitjançant aquesta autorització en model normalitzat, s’autoritza  la/les persona/es mencionada/es en l’apartat 2 

a presentar i recollir documentació en nom i per compte del sol·licitant. 

4. Documentació que s’ha d’adjuntar

 Acreditació del representant legal en cas que el sol·licitant o l’autoritzat sigui una persona jurídica.

 Còpia del passaport/DNI de totes les parts interessades.

5. Data i signatura

La Massana,                d        de 20 

Signatura del sol·licitant Signatura de l’autoritzat 

 Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un correu electrònic o un SMS en relació a aquest tràmit, al número de 
telèfon mòbil andorrà:     -i/o a l'adreça electrònica:


Lluis Gonçalves
Autorització per presentar i recollir tràmits al Comú 
1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social: 
NRT: 
Adreça: 
Núm.: 
Edifici: 
Bloc: 
Escala: 
    Pis: 
Porta: 
Codi Postal i població: 
Adreça electrònica: 
Telèfon: 
Representant legal: 
NRT: 
2. Dades de la persona autoritzada
Nom i cognoms o raó social: 
NRT: 
Adreça: 
Núm.: 
Edifici: 
Bloc: 
Escala: 
    Pis: 
Porta: 
Codi Postal i població: 
Adreça electrònica: 
Telèfon: 
Representant legal: 
NRT: 
3. Autorització
Mitjançant aquesta autorització en model normalitzat, s’autoritza  la/les persona/es mencionada/es en l’apartat 2 
a presentar i recollir documentació en nom i per compte del sol·licitant. 
4. Documentació que s’ha d’adjuntar

Acreditació del representant legal en cas que el sol·licitant o l’autoritzat sigui una persona jurídica.

Còpia del passaport/DNI de totes les parts interessades.
5. Data i signatura
La Massana,                d       
 de 20 
Signatura del sol·licitant 
Signatura de l’autoritzat 

Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un correu electrònic o un SMS en relació a aquest tràmit, al número de
telèfon mòbil andorrà:                             -i/o a l'adreça electrònica:
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