XESTIÓN DE BIOMASA

Concello de Marín

Espazo para o rexistro

DU450

Solicitante
DNI/NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/razón social

Rúa

Número

Piso

Porta

Teléfono móbil

CP

Municipio

Teléfono fixo

Bloque

Provincia
Correo electrónico

Representado por (no seu caso)
DNI/NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos/razón social

Rúa

Número

Piso

Porta

Teléfono móbil

CP

Municipio

Teléfono fixo

Bloque

Provincia
Correo electrónico

Datos para efectos de notificación
Notifíquise a:
Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Postal

Electrónica

Medio de notificación preferente:
* As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin
produza efectos, unha opción diferente.

Datos e identificación da parcela
Ref. catastral

Enderezo

Datos e identificación dos titulares da parcela
DNI

Nome e apelidos

Enderezo
DNI

Nome e apelidos

Enderezo
DNI

Nome e apelidos

Enderezo

Documentación que achega
Planos ou documentación que amose fehacientemente a súa situación.
Reportaxe fotográfica da situación da parcela, onde se amose o incumprimento das obrigas en xestión da biomasa.
Marín, ____ de___________de 20__.

Asinado: ___________________________________
* Modelo específico de presentación obrigatorio aprobado en virtude do artigo 66.6 da Lei 39/2015.

Sra Alcaldesa do Concello de Marín
O interesado AUTORIZA e DA o seu CONSENTIMENTO informado, libre e específico ó Concello de Marín para o tratamento dos datos persoais aquí reflectidos para actividades que son
propias do mesmo, para o seguimento e xustificación da actividade no exercicio dos poderes públicos ostentados por esta Administración en aras de dar cumprimento ao interese xeral
propugnado polo artigo 103 da CE en relación co disposto na Lei 39/2015, de 2 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O órgano responsable e
encargado do tratamento é o Concello de Marín cuxa dirección é Avda. De Ourense s/n 36900 Marín (Pontevedra), todo ó que se informa ós efectos dos artigos 6 e 7 do Regulamento n.º
2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD). Os datos proporcionados neste modelo normalizado e documentación anexa, pasarán a formar parte dun
Rexistro do Concello de Marín (Pontevedra), onde poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (incluindo expresamente a limitación do tratamento) dirixindo ao
Concello solicitude neste eido. Así mesmo, informámoslle que o tratamento dos seus datos será realizado de acordo co disposto no RXPD.

