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En/Na Sr./Sra.                                                                                                                                                                            amb DNI                                          i  

en/na Sr./Sra.                                                                                                                                                        amb DNI                             , que declara/declaren 

tenir poder suficient per actuar en nom propi i/o en representació de                                                                                                                                         amb 

D N I / CIF núm.                         i domicili a efectes de notificacions a                                                               , carrer                                                                   , 

núm.                         , C.P.                         , en concepte de MANDANT, manifesta: 

 

Que aquest document confereix, amb caràcter general, MANDAT AMB REPRESENTACIÓ a favor del/dels Gestor/s Administratiu/s en exercici, en/na 

Sr./Sra.                                                                                                                                       , amb DNI                               , col·legiat núm.                               i 

en/na Sr./Sra.                                                                                                                          , amb DNI                               , col·legiat núm.                          , i 

en/na Sr./Sra.                                                                                                                          , tots ells pertanyents al Col·legi Oficial de Gestors Administratius 

de Catalunya i al despatx professional                                                                                         amb domicili a                                                                               ,  

carrer                                                                                                                           , núm.                  , CP                    , en concepte de MANDATARI/S, 

perquè promogui , sol·liciti i realitzi tots els tràmits necessaris per a la seva actuació davant dels òrgans i entitats de l'Administració de l'Estat, Autonòmica, 

Provincial i Local, que resultin competents, i específicament davant la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya. El present 

mandat, que es regirà pels articles 1709-1739 del Codi Civil, es confereix a l'empara de l'article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de l'article 1 de l'Estatut Orgànic de la Professió de Gestor Administratiu, aprovat per Decret 424/1963. 

 

El mandant autoritza al mandatari perquè nomeni substitut/s, en cas de necessitat justificada, a favor d’un/s Gestor/s Administratiu/s col•legiat/s exercent/s. El present mandat 

mantindrà la seva vigència, sempre  i quan no hagi estat expressament revocat pel mandant i hagi estat comunicat fefaentment la seva revocació al mandatari/s, podent ser la 

seva revocació parcial sobre algú d’ells, quedant en tots els termes vigent sobre aquell/s mandatari/s a qui/quins no se’ls hagi comunicat la revocació. El mandatari/s als qui se’ls 

hi revoqui el present mandat queden obligats a retornar el mateix al Mandant en el mateix moment en el qual se li comuniqui la revocació. En cas de defunció, jubilació, o 

cessament del negoci del mandatari/s, o qualsevol altra causa que impedeixi la terminació del mandat, el mandant autoritza de forma expressa que el tràmit encomanat sigui 

finalitzat pel gestor/s administratiu/s que li substitueixi/n oficialment. 

  

El mandant declara sota la seva responsabilitat en 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 consent que les dades subministrades poden incorporar-se a fitxers automatitzats dels quals serán responsables el/els Gestor/s Administratiu/s 

al/s qual/s se li atorga el mandat, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius citat i el Consejo General de Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya , amb l’únic objecte i 

termini de possibilitar la prestació dels serveis professionals objecte del present mandat i el compliment per aquests de les obligacions derivades del tràmit encomanat. Igualment, 

el mandatari es reserva el dret de custodia i conservació de les dades personals recollides amb fins de compliment d’obligacions legals exigides per la normativa tributària, 

laboral, civil o mercantil, així com per a l’atenció o realització de reclamacions i/o accions judicials.  El mandant tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, al seu accés, 

rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se al Consejo General de Gestors Administratius d’Espanya en la direcció electrònica consejo@consejogestores.net, o per 

correu postal al carrer Mayor nº 58, 28013 de Madrid, així com a l'adreça postal del Mandatari, on podrà ampliar la informació sobre els seus drets i exercir aquests, com a 

interposar les reclamacions que estimi oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o el seu equivalent en el seu país de residència com Autoritat de Control, en 

els termes previstos a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 

27 d’Abril de 2016. Poden ampliar la informació sobre el tractament de les seves dades en la direcció www.consejogestores.org (política de privacitat)  

 

 

A  amb data    

 

EL MANDANT 

 

 

 

 

El mandatari/s accepta/en el mandat conferit i s'obliga a complir-lo de conformitat amb les instruccions del mandant, i declara sota la seva responsabilitat que 

els documents rebuts del mandant han estat verificats pel que fa a la correcció formal de les dades contingudes en aquests. 

 

A  amb data    

 

EL MANDATARI 

mailto:consejo@consejogestores.net
http://www.consejogestores.org/

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 


