ANEXO V

NOMEAMENTO PERSOAL TÉCNICO COMPETENTE EN MATERIA FORESTAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME / RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF

Efectúa o nomeamento de:

DATOS DO PERSOAL TÉCNICO COMPETENTE EN MATERIA FORESTAL
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

TITULACIÓN

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

Nº COLEXIADO/A

COLEXIO PROFESIONAL

1. Para que proceda á elaboración do instrumento de ordenación ou de xestión forestal de (nome) __

__

.

2. Para que en relación ao procedemento indicado 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 sexan de interese, recibir todo tipo de comunicacións,
formular peticións e solicitudes, presentar escritos e alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin presentar 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 ás persoas beneficiarias no curso doprocedemento con nº
de expediente
________________
.
ACEPTACIÓN DO NOMEAMENTO E A REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito, a persoa designada acepta o nomeamento e a representación conferida e responde da autenticidade da
sinatura da persoa outorgante.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE do persoal técnico competente en materia forestal

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

SINATURA DO PERSOAL TÉCNICO

Lugar e data

,

de

de

OPÓÑOME
Á CONSULTA

