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Concello de Soutomaior 
Rúa Alexandre Bóveda n 8 
36691 - Soutomaior - Pontevedra

SOUTOMAIOR

Nome e apelidos ou razón social D.N.I./N.I.F.

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móvil

DNI/CIFNome do/a REPRESENTANTE (no seu caso)

Datos da persoa outorgante :

Sinatura da persoa autorizada

Soutomaior , a

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Soutomaior

www.soutomaior.gal  | www.soutomaior.com 

PODER DE REPRESENTACIÓN 
 
PROCEDEMENTO: TRAMITACIÓN LICENZAS URBANÍSTICAS E COMUNICACIÓNS PREVIAS

Nome e apelidos ou razón social D.N.I./N.I.F.

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móvil

Nome:

Nome:

AUTORIZO A :

Para que en relación ao procedemento indicado exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas 
actuacións sexan precisas para a instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se soliciten ou 
foran de interese, recibir todo tipo de comunicacións, formular peticións e solicitudes, presentar escritos e 
alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos documentos no 
correspondente trámite de audiencia ou renunciar a outros dereitos, subscribir dilixencias e outros documentos 
que poida realizar o órgano competente e, en xeral, realizar cantas actuacións correspondan a/aos representado/s 
no curso do devandito procedemento. 
 
ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN 
 
Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da 
autenticidade da sinatura da persoaoutorgante.

De acordo cos artículos 6 e 7 do Reglamento Xeral de Protección de Datos (RGDP), de 5 de maio de 2016, informámoslle de que o responsable 
de tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE SOUTOMAIOR, con dirección R/ ALEXANDRE BÓVEDA Nº8 - 36690, SOUTOMAIOR ; 
oficinas@soutomaior.com 
FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. 

Sinatura da persoa outorgante
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