DECLARACIO I AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

A

DADES DE LA PERSONA DECLARANT / DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

COGNOMS / APELLIDOS

B

DNI / NIE

NOM / NOMBRE

TELÈFON / TELÉFONO

AUTORITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ / AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

AUTORITZE la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) a sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions
tributàries davant de l’administració i obligacions davant de la Seguretat Social, d’identificació personal, de domicili i de residència,
segons el que disposen els artícles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen les mesures de
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu
sector públic (DOGV nº 6376, de 14.10.2010).
Així mateix, AUTORITZE la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) a sol·licitar de les administracions públiques i organismes
competents, la informació de caràcter tributari, econòmic i patrimonial legalment pertinent per a la tramitació i resolució del
procediment que s’insta, segons els termes establits per l’artícle 156.3 del Decret 75/2007, de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Protecció Pública a l’Habitatge.
Quan en la tramitació d’este procediment resulte necessari sol·licitar la informació anterior respecte d’altres persones amb motiu de
la seua vinculació amb la unitat familiar del sol·licitant, hauran de signar aquesta AUTORITZACIÓ tots els membres de l’esmentada
unitat familiar majors de 13 anys.
AUTORIZO a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) a recabar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente a la administración y obligaciones frente a la seguridad social, de identificación personal, de domicilio y de
residencia, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen
medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la
Generalitat y su sector público (DOGV nº 6376, de 14.10.2010).
Así mismo AUTORIZO a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) a solicitar de las administraciones públicas y
organismos competentes, la información de carácter tributario, económico y patrimonial legalmente pertinente para la tramitación y
resolución del procedimiento que se insta, en los términos establecidos por el artículo 156.3 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
En el caso de que, en la tramitación de este procedimiento, sea necesario recabar la información anterior respecto de otras
personas con motivo de su vinculación con la Unidad Familiar del solicitante, deberán firmar esta AUTORIZACIÓN todos los
miembros de la misma unidad familiar mayores de 13 años.

d

del

DIN - A4

,

CJAAPP - IAC

DNI/NIE

Relació de familiars que van a conviure amb el sol·licitant / Relación de familiares que van a convivir con el solicitante
Parentiu amb el Signatura autoritzant si es té 13
Sexe
anys o més (1)
Cognoms i nom
Data naixement
sol·licitant
Sexo
Apellidos y nombre
Fecha nacimiento Parentesco con Firma autorizando si se tiene 13
(H Ó M)
años o más (1)
el solicitante

Firma(s):
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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