Concello de Avión
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE TRÁMITES
ANTE O SERVIZO DE URBANISMO DO CONCELLO DE AVIÓN
Representante
Nome

1º. Apelido

2º. Apelido

D.N.I.

Teléfono móbil

Enderezo (rúa, praza, camiño, estrada, Etc.)

C.P.

Concello

Provincia

Correo electrónico

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 tamén se indican:
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Concello de Avión
Representado/a
Nome

1º. Apelido

2º. Apelido

D.N.I.

Teléfono móbil

Enderezo (rúa, praza, camiño, estrada, Etc.)

C.P.

Concello

Provincia

Correo electrónico:

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 se
incorpore a esta declaración responsable, ou a non presentación da documentación que sexa no seu
caso requirida para acreditar o cumprimento do declarado, determinará a imposibilidade de continuar
co exercicio do dereito ou actividade afectado dende o momento no que se teña constancia de tales
feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas, a que houbera lugar.
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