Concello de Avión
PRAZA DO CONCELLO, nº 1.

C.P: 32520

Teléfono: 988 48 60 00
E-mail: concello@concelloavion.org
http://avion.sedelectronica.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE
TRÁMITES ANTE O SERVIZO DE URBANISMO DO CONCELLO DE AVIÓN

REPRESENTANTE
DNI/CIF:

Nome e apelidos ou razón social:

Teléfono:

Dirección:
Concello:

Código Postal:
Provincia:

e-mail:

Declaro responsablemente que ostento a representación da persoa que de seguido se relaciona para a realización
do trámite para o que se achega a presente nos termos que se indican:
REPRESENTADO / A
DNI/CIF:

Nome e apelidos ou razón social:

Teléfono:

Dirección:
Concello:

Código Postal:
Provincia:

e-mail:

En aplicación do disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, a incorporación por parte de quen figura como representante a un procedemento do
presente documento supón a manifestación, baixo a súa responsabilidade, de que cumpre cos requisitos
establecidos na normativa vixente para o exercicio da representación, que dispón da documentación que así o
acredita, que a porá a disposición do Concello se así lle foxe requirida, e que se compromete a manter o
cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente ao exercicio de representación.
A presente declaración responsable supón o recoñecemento da condición de representante dende o día da súa
incorporación por parte de quen figura como tal a un procedemento, sen prexuízo da facultade de control por
parte da Administración municipal.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que
esta declaración responsable, ou a non presentación da documentación que sexa no seu caso
acreditar o cumprimento do declarado, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio
actividade afectado dende o momento no que se teña constancia de tales feitos, sen
responsabilidades penais, civís ou administrativas, a que houbera lugar.
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En Avión, a

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AVIÓN

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Avión e serán tratados coa finalidade específica que corresponda de conformidade co
establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. As persoas
cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Avión poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e
portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, dirixindo un escrito ao Responsable
do Tratamento, acompañando copia do DNI, ao enderezo do Concello de Avión, na Praza do Concello núm. 1, 32520 – Avión (Ourense), ou ben por medio de e-mail ao
enderezo: concello@concelloavion.org, dirixindo este escrito ao Delegado de Protección de Datos.

