
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Concello de 

Betanzos 

 
ANEXO VIII 

DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN DE ACTUACIÓNS DE 
REHABILITACIÓN NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

 
DATOS DA PERSOA OUTORGANTE 

Apelidos e nome / Razón social DNI ou pasaporte / CIF 

Enderezo, núm. e piso Teléfono 

Código Postal Localidade Concello 

Enderezo electrónico Provincia 

 
OUTORGA A SÚA REPRESENTACIÓN A: 

Apelidos e nome / Razón social DNI ou pasaporte / CIF 

Enderezo, núm. e piso Teléfono 

Código Postal Localidade Concello 

Enderezo electrónico Provincia 

 
Para que en relación ó procedemento de tramitación da subvención na Zona ARI de Betanzos Casco Histórico de Betanzos e a 
sua Zona de Protección-Barrio da Ribeira-, e Barrios de Nosa Señora Do Camiño e da Magdalena 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 fosen 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/ás persoas representadas no curso do devandito 
procedemento. 
 

ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN: 
Ca sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade 
da sinatura da persoa outorgante. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA  
□ Orixinal ou copia do NIF ou NIE do interesado e do representante. 
□ Documento acreditativo da representación outorgada (no caso de representación legal) 

 

SINATURA DA PERSOA OUTORGANTE SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA 

 
 
 

Lugar  
 

de de 

 
SR/A. ALCALDE/SA DO CONCELLO DE BETANZOS 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento 
dos seus datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos, A Coruña, 
correo@betanzos.net. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do 
servizo. Non se cederán os datos a terceiras persoas, agás por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os 
datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento 
e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para isto, o Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para 
facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados 
dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre a protección de 
datos solicitándoa por correo electrónico no enderezo correo@betanzos.net. 

https://pdfify.app/trial


