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SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  DDEE  CCAANNVVII  DDEE  NNOOMM  AA  LLAA  TTAARRGGEETTAA  CCIIUUTTAADDAANNAA  

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

NOM I LLINATGES: 

 
NIF/NIE: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.           
o KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL./FAX: DATA DE NAIXEMENT:  ADREÇA 
ELECTRÒNICA: 

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL (TUTOR/TUTORA, PARE, MARE: aportar el Full de representació de menors si escau)  

NOM I LLINATGES: 
 

NIF/NIE: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.           
o KM: 

BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL./FAX: COM A: ADREÇA 
ELECTRÒNICA: 

 

EXPÒS: 

Que l’article 22 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han de vetllar per tal que les persones 

beneficiàries d’aquesta llei siguin tractades en l’àmbit públic pel nom que les representa i d’acord amb el gènere amb el qual s’identifiquen, sense que això afecti 

la identitat jurídica, que requereix, en el seu cas, la rectificació registral corresponent. 

Que el nom que apareix a la documentació d’identitat oficial no es correspon amb la meva identitat de gènere i no m’hi sento representat/representada. 

SOL·LICIT: 

Que el nom que aparegui a la meva Targeta Ciutadana sigui el següent: __________________________, atès que és aquest el nom amb el qual em sento 

representat/representada. Tot això sense perjudici del què disposa la Instrucció de 23 d’octubre de 2018 de la Direcció General dels Registres i del Notariat (BOE 

núm. 257, de 24/10/2018), la Llei de Registre Civil de 08 de juny de 1957 i la Llei 3/2007, de 15 de març. 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades, d’acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la normativa 
de desenvolupament: 

Responsable  Ajuntament de Palma, plaça de Cort, núm. 1 – CP 07001 Palma (Illes Balears), tel. 971 22 59 00 – 630 30 82 26, ajuntament@palma.cat 

Finalitat  Registre i tramitació de la sol·licitud per tal de dur a terme el canvi de nom a la Targeta Ciutadana. 

Base jurídica Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, compliment de les disposicions legals vigents, 
consentiment de l’interessat. 

Destinataris No es comunicaran altres dades a tercers aliens a l’Administració municipal, tret que hi hagi obligació legal, o per a l’exercici de les 
activitats que no realitzi directament l’Ajuntament i estiguin regulades per contracte o conveni. 

Termini de 
conservació 

Les dades es mantindran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s’han obtingut i per a determinar les possibles 
responsabilitats que se’n puguin derivar o d’acord amb les obligacions legals. 

Drets Es poden exercir, entre d’altres, els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del tractament i de retirar el 
consentiment, d’acord amb la normativa vigent i mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament. 

Consentiu expressament al tractament de les dades personals proporcionades amb la finalitat indicada? 
 Hi consent       No hi consent 

 

                                                                            Palma, .......... d....................................... de ................ 
                                                                                                                                                         (firma) 

                      


