ALTA DE GESTOR AUTORITZAT
ALTA DE GESTOR AUTORIZADO

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOM DE L'ENTITAT LOCAL / NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL

TIPUS / TIPO (*)

COGNOMS I NOM DE L'ALCALDE/ESSA O PRESIDENT/A / APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A

CÀRREC / CARGO (**)

(*) Indiqueu l'entitat local (ajuntament, província, mancomunitat, consorci, entitat local menor…) que autoritza / Indicar entidad local (ayuntamiento, provincia,
mancomunidad, consorcio, entidad local menor…) que autoriza
(**) Indiqueu el càrrec alcalde/essa o president/a que autoritza / Indicar el cargo alcaldes/sa o presidente/a que autoriza
DADES DE L'EMPLEAT/ADA PÚBLIC/A / DATOS DEL/LA EMPLEADO/A PÚBLICO/A
COGNOMS / APELLIDOS

DNI

NOM / NOMBRE

FUNCIONS (LLOC DE TREBALL QUE OCUPA) / FUNCIONES (PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA)

FIRMA ELECTRÒNICA / FIRMA ELECTRÓNICA

Certificat de ciutadà
Certificado de ciudadano

Certificat d'empleat públic
Certificado de empleado público

DNI electrònic
DNI electrónico

Quan s'utilitze el certificat d'entitat no farà falta l'autorització / Cuando se utilice el certificado de entidad no hará falta la autorización

B

TIPUS D'ACCÉS / TIPO DE ACCESO
Registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana
Registro de entidades locales de la Comunitat Valenciana

C

Organització municipal
Organización municipal

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

L'alcalde/essa o president/a de l'entitat local autoritza l'empleat públic per a accedir per mitjà de la seua firma digital al tràmit telemàtic del portal
de la Direcció General d'Administració Local de la Conselleria de Presidència, en qualitat de “gestor autoritzat”
El/La alcalde(esa o presidente/a de la entidad local autoriza al empleado público para acceder mediante su firma digital al trámite telemático del
portal de la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Presidencia, en calidad de “gestor autorizado”

,

d

del

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

Firma:

CHAP - IAC

L'alcalde/essa o president/a de l'entitat local / El/La alcalde(esa o presidente/a de la entidad local

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. Asimismo, 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).

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA. DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

05/03/12
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