En/Na Sr./Sra.
en/na Sr./Sra.
que declara/declaren

amb DNI
amb DNI
tenir poder suficient per actuar en nom i representació
amb CIF núm.
domicili a efectes de notificacions a
, carrer
núm.
,C.P.
, en concepte de MANDANT, manifesta:

de

i
,
l’entitat
i
,

Que aquest document confereix, amb caràcter específic, MANDAT AMB REPRESENTACIÓ a favor d’en/na
Sr./Sra.
,
Gestor Administratiu en exercici, col·legiat número
, que pertany al Col·legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya, amb domicili a
,
carrer
, núm.
, C.P.
, en concepte de MANDATARI, per a la
seva actuació davant de qualsevol òrgan de l'Administració de l'Estat, autonòmica, local que siguin competents, en
relació amb els tràmits de l’assumpte objecte d’aquest mandat, i en especial davant les Prefectures de Trànsit,
perquè promogui, sol·liciti i realitzi tots els tràmits necessaris en relació amb l’ ASSUMPTE SEGÜENT:
•
•
El present MANDAT, que es regirà pels arts. 1709 a1739 del Codi Civil, es confereix a l'empara de l'art. 5 de la
Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i de l'Art. 1 de
l'Estatut Orgànic de la Professió de Gestor Administratiu, aprovat per Decret 424/1963
Que el mandant autoritza al mandatari perquè nomeni substitut, en cas de necessitat justificada, a favor d’un
Gestor Administratiu col·legiat exercent. El present mandat mantindrà la seva vigència, com a màxim, fins a la
finalització de l’encàrrec aquí encomanat, sempre i quan no sigui expressament revocat pel mandant amb
anterioritat, i hagi estat comunicada fefaentment la seva revocació al mandatari.
El mandant declara sota la seva responsabilitat de conformitat amb l’article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, que compleix amb els requisits establerts a
la normativa vigent per obtenir el reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la
documentació que així ho acredita, que és autèntica i el seu contingut enterament correcte, i que lliura al gestor
administratiu, el qual es responsabilitza de la seva custòdia, es compromet a posar-la a disposició de
l’Administració quan li sigui requerida, i a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de
temps inherent al tràmit conferit.
El mandant declara, que coneix i accepta que les dades que es subministren poden incorporar-se a fitxers
automatitzats dels quals seran responsables el gestor administratiu al qual se li atorga el mandat, el Col·legi Oficial
de Gestors Administratius i el Consell General citats, amb l'únic fi de possibilitar la prestació dels serveis
professionals objecte del present mandat i el compliment per aquests de les obligacions derivades del tràmit
encomanat, i pot exercir davant d’aquests, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
El mandatari accepta el mandat conferit i s'obliga a complir-lo de conformitat amb les instruccions del mandant, i
declaro sota la meva responsabilitat que els documents rebuts del mandant han estat verificats pel que fa a la
correcció formal de les dades contingudes en aquests.
A
EL MANDANT

amb data
EL MANDATARI
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