
Autorització de representació

Persona 
interessada i 
representada

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Dades de la 
persona 
representant

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili a 
efecte de 
notificacions

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Porta

Població Província Codi postal

Telefon Fax Apartat de correus Correu electrònic

Autorització 
de la 
representació

La persona interessada autoritza i atorga la seua representació a la persona representant, les 
dades de la qual consten a dalt, perquè actue davant l’Ajuntament de Benicarló en el següent 
procediment: 

En relació a aquest procediment podrà exercitar les següents facultats: facilitar la pràctica de 
totes les actuacions que siguen necessàries per a instruir l'expedient, aportar les dades i 
documents que es sol·liciten, rebre comunicacions i notificacions, formular sol·licituds, presentar 
escrits i al·legacions, manifestar la  decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents 
en el corresponent tràmit d'audiència o renunciar a altres drets, subscriure diligències i altres 
documents que puga estendre l'òrgan competent i, en general, realitzar les actuacions que 
corresponguen al representat en el decurs de la gestió del tràmit.

Signatura de la
persona 
interessada i 
representada Data: 

Acceptació de 
la 
representació

Amb la firma d’aquest document la persona representant accepta la representació conferida i 
respon de l'autenticat de la firma de la persona atorgant, així com de la còpia del document 
d’identitat o la documentació acreditativa que s’adjunta a aquest formulari.

Signatura de la
persona 
representant

Data: 

Documentació 
aportada

 Per a les persones físiques: DNI/NIF persona representada
 Per a les persones jurídiques: Escriptura / Poder notarial
 Altres: 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per 
poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una 
sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de 
Benicarló – LOPD INSTÀNCIA GENERAL, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé registrant presencialment una sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, on us 
haureu d'identificar amb el DNI original o un document equivalent. Aquest tràmit també pot realitzar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: https://benicarlo.sedipualba.es 

Ajuntament 
de Benicarló
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