ANEXO VI
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DA REPRESENTACIÓN
D/Dª………………………………………………………………………………co NIF..........................
e enderezo en..................................................................................................................................
……………………………………………………………na súa calidade de representado/a
AUTORIZA A
D/Dna………………………………………………………………………........................co
NIF………………………….......e enderezo
en....................................................................................................................................................
A que actúe no seu nome ante o Excmo. Concello de Tui, en relación co procedemento
“Solicitude de axuda extraordinaria de emerxencia “Reactiva Tui”. BOPPO núm. 109 do
09/06/2020” así como para realizar cantas actuacións lle puideran corresponder como
interesado/a no transcurso do citado procedemento, como: obter información sobre o estado de
tramitación do mesmo; presentar, ratificar e retirar escritos; obter copias de documentos;
formular peticións, solicitudes; interpoñer alegacións, reclamacións e recursos, e en xeral,
realizar cantas actuacións correspondan ao representado no curso do citado procedemento.
Coa firma do presente documento, o/a representante acepta a representación conferida,
responde da autenticidade da firma do representado e da fotocopia do DNI do mesmo que
acompaña a este documento e se compromete a cumprir as disposicións contidas na Lei
Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos. A vixencia e efectividade da
documentación aportada xunto co presente documento será válida sempre que os datos
contidos no mesmo non teñan sufrido modificación. No caso de experimentar calquera tipo
de variación, deberá presentarse de novo a acreditación da representación. É por elo que,
SOLICITA
Que se teña por presentado en tempo e forma este escrito, por feitas estas manifestacións e
por aceptada a representación outorgada.

En ……….……….……….., a ………. de ……….……….………. de ……….

Representado/a,

Firmado:

Representante,

Firmado:

De acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro , de protección de datos de carácter persoal, os seus datos
serán tratados de maneira confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello relacionados con este trámite, coa
finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada con

esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo
mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

O/A representante deberá presentar este documento acompañado do seu DNI e a
fotocopia do DNI do representado/a ou, no seu caso, fotocopia do DNI de ambos xunto
a este documento. Se o/a representante é unha persoa xurídica deberá figurar tamén o
selo da entidade.

