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Lliurament de documentació clínica 
 
Senyor, Senyora, 
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades de caràcter 
personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament Europeu 
2016/679, de Protecció de dades (RGPD) l’informem que per a la recollida de 
documentació a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del Consorci Sanitari de Terrassa, 
és necessari que la persona interessada s’acrediti degudament presentant el 
DNI/NIE. 
 
En cas de no ser la persona titular de la documentació qui la reculli, caldrà, a 
més, aportar una autorització per escrit, acompanyada del DNI/NIE de la persona 
titular– original o fotocòpia – així com del DNI/NIE de la persona autoritzada. 
 

Model d’autorització: 
 
Jo, __________________________________________, amb DNI/NIE________ 

 
AUTORITZO 

En/na_________________________________________, amb DNI/NIE_______ 
 
perquè li sigui lliurada: 
 
 qualsevol tipus de documentació que sol·liciti en el meu nom 
 la següent documentació__________________________________________ 
 
essent vàlida aquesta autorització des del __/__/____ fins el __/__/____ 
 
 
 
Signatura persona interessada        Signatura persona autoritzada 

 
Situacions especials 
 

 Si la documentació a lliurar pertany a una persona menor d’edat, 
s’haurà de presentar el Llibre de Família i/o el document on consti la 
tutoria del/de la menor, així com el DNI/NIE de la persona responsable 
del/de la menor. 

 Si la documentació a lliurar pertany a una persona difunta, s’haurà de 
presentar el DNI/NIE de la persona difunta; el Llibre de Família i/o el 
document on consti la persona designada com hereu/hereva; així com el 
DNI/NIE de la persona autoritzada. 

 Si la documentació a lliurar pertany a una persona legalment 
incapacitada, s’haurà de presentar la resolució judicial on consti la seva 
tutela, així com el DNI/NIE de la persona que té assignada l’esmentada 
tutela. 
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