
 

 Ps. Francesc Macià, 16-20 
08172 Sant Cugat del Vallès 
938 552 364  
infomobilitat@promusa.cat 
promusa.cat 
 

Oficina d’Estacionament Regulat 

 
AUTORITZACIÓ PER TRAMITAR EN NOM D’UNA ALTRA PERSONA 

 
En / Na       amb NIF/ NIE        

i amb domicili al carrer       núm.       pis       

de la població         , codi postal                                                 

actuant en nom propi, o bé com a representant legal de l’empresa/ entitat       
 
AUTORITZO: 

 

En / Na       amb NIF/ NIE        

a presentar, tramitar o recollir en nom meu o de l’empresa/ entitat, SPM Promocions Municipals de Sant Cugat 

del Vallès, documentació referent a: 

   ☐ALTA  

   ☐BAIXA 

   ☐CANVI DE MATRICULA 

   ☐CANVI ÀREA VEÏNAL 

   ☐DEVOLUCIÓ TARIFA ANUAL 

   ☐TARGETA ESTACIONAMENT PROVISIONAL 

   ☐ESMENA EXPEDIENT 

  

I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest document a  

Sant Cugat del Vallès, el dia    d      de 20   
 

Signatura, 

 

Documentació que s’adjunta 
 

  Document d’identitat de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) 

  En cas de representants d’entitats jurídiques (empreses, entitats i associacions de veïns), cal aportar els poders de 

l’empresa o el document que acrediti la representació legal (acta de nomenament o similar) 

  En cas que es presenti documentació via telemàtica o per correu postal, cal adjuntar el document d’identitat de la 

persona autoritzada (DNI, NIE o passaport).  

 
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al 
sistema de tractament titularitat de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA) amb CIF A-58618968 i domicili social situat en Av. Torre 
Blanca núm. 2-8 oficina 3D, 08172 Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la gestió de residents de l’àrea verda del 
municipi. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, 
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva 
petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic infomobilitat@promusa.cat. 


