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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS DE LA XARXA COMDES  
  
  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA RED COMDES

A DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT (1)  
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (1)

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

(1) Representant de l'entitat sol·licitant, facultat per l'Administració pública/Consorci per a sol·licitar la present autorització. 
(1) Representante de la entidad solicitante, facultado por la Administración pública/Consorcio para solicitar la presente autorización.

NIF

TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

ENTITAT / ENTIDAD TELÈFON / TELÉFONO

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ PER ALS QUALS SE SOL·LICITA AUTORITZACIÓ 
DATOS DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓNB

CÀRREC 
CARGO

NOM DEL RESPONSABLE 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DNI CORREU ELECTRÒNIC 

CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON 

TELÉFONO

CÀRREC 
CARGO

NOM DEL RESPONSABLE 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DNI CORREU ELECTRÒNIC 

CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON 

TELÉFONO

CÀRREC 
CARGO

NOM DEL RESPONSABLE 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DNI CORREU ELECTRÒNIC 

CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON 

TELÉFONO

CÀRREC 
CARGO

NOM DEL RESPONSABLE 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DNI CORREU ELECTRÒNIC 

CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON 

TELÉFONO

Indiqueu els serveis d'intervenció depenents de l'Administració pública o del Consorci per als quals se sol·licita autorització per a l'ús de la xarxa COMDES, completant les 
dades del corresponent responsable. Els serveis han de trobar-se entre els assenyalats en els articles 30, 31, 32 i 41 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la 
Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències. / Indicar los servicios de intervención dependientes de la Administración pública o del Consorcio para los que se 
solicita autorización para el uso de la red COMDES, completando los datos del correspondiente responsable. Los servicios deben encontrarse entre los señalados en los 
artículos 30, 31, 32 y 41 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias.

Protecció Civil / Protección Civil

Policia local / Policía local

Un altre: (Indicar nom del Servei d'Intervenció)  
Otro: (Indicar nombre del Servicio de Intervención)

Un altre: (Indicar nom del Servei d'Intervenció)  
Otro: (Indicar nombre del Servicio de Intervención)

DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA (2)  
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (2)C

Per a administracions titulars de serveis d'intervenció davant emergències: acte administratiu que acredite que l'administració aprova sol·licitar l'autorització per a l'ús 
de la xarxa COMDES de la Generalitat, i persona a la qual es faculta per a açò. 
Para administraciones titulares de servicios de intervención ante emergencias: acto administrativo que acredite que la administración aprueba solicitar la autorización 
para el uso de la red COMDES de la Generalitat, y persona a la que se faculta para ello.
Per a consorcis: còpia de l'acord dels seus òrgans de govern que acredite que aproven sol·licitar l'autorització per a l'ús de la xarxa COMDES de la Generalitat i 
persona a la qual es faculta per a açò. / Para consorcios: copia del acuerdo de sus órganos de gobierno que acredite que aprueban solicitar la autorización para el 
uso de la red COMDES de la Generalitat y persona a la que se faculta para ello.

(2) Es requereix que aquesta sol·licitud s'acompanye del document que corresponga en virtut del tipus d'entitat sol·licitant. 
(2) Se requiere que esta solicitud se acompañe del documento que corresponda en virtud del tipo de entidad solicitante.

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ DE SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
SOLICITUD Y DECLARACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓND

El sotasignat, com a representant de l'entitat sol·licitant i facultat per a sol·licitar la present autorització:  
El abajo firmante, como representante de la entidad solicitante y facultado para solicitar la presente autorización:

a) Declara que l'entitat sol·licitant és titular dels serveis d'intervenció ressenyats en l'apartat B, i que les dades dels seus responsables són les que consten en aquest 
apartat. / a) Declara que la entidad solicitante es titular de los servicios de intervención reseñados en el apartado B, y que los datos de sus responsables son los que 
constan en dicho apartado.
b) Sol·licita autorització per a l'ús de la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergència i Seguretat per part dels efectius dels serveis d'intervenció declarats.  
b) Solicita autorización para el uso de la red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad por parte de los efectivos de los servicios de 
intervención declarados. 

, d de

Firma:

La persona representant / La persona representante

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de 
responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de 
control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les 
dades en: http://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de 
responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento, presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante 
la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información 
sobre el tratamiento de datos en: http://hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades

http://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades
http://hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades

DIN - A4
08/11/22
CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC. DG DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
CONSELLERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO. DG DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
..\..\..\Logos\01 GVA.jpg
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS DE LA XARXA COMDES 
 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA RED COMDES
CHAP - IAC
A
DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT (1) 
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (1)
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
(1) Representant de l'entitat sol·licitant, facultat per l'Administració pública/Consorci per a sol·licitar la present autorització.
(1) Representante de la entidad solicitante, facultado por la Administración pública/Consorcio para solicitar la presente autorización.
DADES DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ PER ALS QUALS SE SOL·LICITA AUTORITZACIÓ
DATOS DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN
B
CÀRREC
CARGO
NOM DEL RESPONSABLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE
DNI
CORREU ELECTRÒNIC
CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON
TELÉFONO
CÀRREC
CARGO
NOM DEL RESPONSABLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE
DNI
CORREU ELECTRÒNIC
CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON
TELÉFONO
CÀRREC
CARGO
NOM DEL RESPONSABLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE
DNI
CORREU ELECTRÒNIC
CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON
TELÉFONO
CÀRREC
CARGO
NOM DEL RESPONSABLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE
DNI
CORREU ELECTRÒNIC
CORREO ELECTRÓNICO
TELÈFON
TELÉFONO
Indiqueu els serveis d'intervenció depenents de l'Administració pública o del Consorci per als quals se sol·licita autorització per a l'ús de la xarxa COMDES, completant les dades del corresponent responsable. Els serveis han de trobar-se entre els assenyalats en els articles 30, 31, 32 i 41 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències. / Indicar los servicios de intervención dependientes de la Administración pública o del Consorcio para los que se solicita autorización para el uso de la red COMDES, completando los datos del correspondiente responsable. Los servicios deben encontrarse entre los señalados en los artículos 30, 31, 32 y 41 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias.
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA (2) 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (2)
C
(2) Es requereix que aquesta sol·licitud s'acompanye del document que corresponga en virtut del tipus d'entitat sol·licitant.
(2) Se requiere que esta solicitud se acompañe del documento que corresponda en virtud del tipo de entidad solicitante.
SOL·LICITUD I DECLARACIÓ DE SERVEIS D'INTERVENCIÓ
SOLICITUD Y DECLARACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN
D
El sotasignat, com a representant de l'entitat sol·licitant i facultat per a sol·licitar la present autorització: 
El abajo firmante, como representante de la entidad solicitante y facultado para solicitar la presente autorización:
a) Declara que l'entitat sol·licitant és titular dels serveis d'intervenció ressenyats en l'apartat B, i que les dades dels seus responsables són les que consten en aquest apartat. / a) Declara que la entidad solicitante es titular de los servicios de intervención reseñados en el apartado B, y que los datos de sus responsables son los que constan en dicho apartado.
b) Sol·licita autorització per a l'ús de la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergència i Seguretat per part dels efectius dels serveis d'intervenció declarats. 
b) Solicita autorización para el uso de la red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad por parte de los efectivos de los servicios de intervención declarados. 
,
d
de
Firma:
La persona representant / La persona representante
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: http://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento, presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: http://hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades
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