
MODEL: GA0010 ACTUALITZACIÓ: 26/05/2020 DEPARTAMENT: SEU ELECTRÒNICA 

Aquest document haurà d'aportar-se com a annex al tràmit electrònic, estant obligada la persona representant a conservar l'original 
d'aquest. El text del document no podrà ser modificat, sense perjudici de la facultat de la persona interessada d'atorgar la seua 
representació en termes diferents, acreditant-la per qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. 
Finalitat del tractament: consulta de certificats; Legitimació: consentiment de la persona interessada; Termini de conservació: es 
conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar; Categoria de dades: nom i 
cognoms, DNI/NIE/Passaport, signatura; Comunicació de dades: podran cedir-se les seues dades a altres administracions públiques 
per a poder gestionar la subvenció sol·licitada; DPD: protecciodedades@gandia.org; Drets: accés, rectificació, supressió (“dret a 
l'oblit”), oposició i limitació al tractament que podrà exercir en qualsevol moment;  Més informació: www.gandia.es 

AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR TRÀMITS ELECTRÒNICS 
A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE   GANDIA 

REPRESENTACIÓ EN PROCEDIMENTS INICIATS A INSTÀNCIA DELS INTERESATS 
ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ: 
Persona física: 

D./Dª _____________________________________________________  NIF _______________ 

amb domicili en _______________, via pública ______________________________________ 

nº ___________________ 

Persona jurídica: 

L’Entitat __________________________________________________ NIF ________________ 

amb domicili en _______________, via pública ______________________________________ 

nº ___________________, i en el seu nom D./Dª ___________________________________,  

NIF __________________,  amb domicili en ________________________, via pública 

_______________________________________________________, nº ________________, 

com a representant legal de l’entitat esmentada. 

OTORGUEN LA SEUA REPRESENTACIÓ a D/Dª _______________________________________ 

NIF ________________________,  amb domicili en _______________, via pública 

______________________________________ nº _______________, perquè actue davant de 

l’Ajuntament de Gandia en el procediment de concessió de subvenció directa pera al foment de 

l’activitat comercial i de serveis després de la crisi ocasionada pel COVID-19 

En relació amb aquest procediment podrà exercitar les següents facultats: facilitar la pràctica de 
quantes actuacions siguen precises per a la instrucció de l'expedient, aportar quantes dades i 
documents se sol·liciten o s'interessen, rebre tot tipus de comunicacions, formular peticions i 
sol·licituds, presentar escrits i al·legacions, manifestar la seua 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 quantes actuacions corresponguen al/als representat/s en el curs d'aquest 
procediment. 
(La sol·licitud i els annexes hauran d’estar signats per la persona interessada o, en el seu cas, per la persona 
administradora) 

ACEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 

Amb la signatura del present escrit el representant accepta la representació conferida i respon 
de l'autenticitat de la signatura del/dels atorgant/s, així com de la/s còpia/s del DNI (3) del/dels 
mateix/s que acompanya/n a aquest/aquests document/s. 

En ______________a ___/___/2020     En ____________a ___/___/2020 

LA PERSONA OTORGANT           LA PERSONA REPRESENTANT
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