DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT
CONVOCAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'ADQUISICIÓ
D'HABITATGES AMB FINALITATS SOCIALS.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR LA GENERALITAT VALENCIANA PARA LA ADQUISICIÓN DE
VIVIENDAS CON FINES SOCIALES. (**)

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

TELÈFON / TELÉFONO

CP

TELÈFON / TELÉFONO

C

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN EL SEU CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS

DNI / NIF

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE,PLAZA,, NÚMERO Y PUERTA

ANNEX 1
ANEXO 1

DNI

NOM / NOMBRE

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

PROVÍNCIA / PROVINCIA

FAX

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

SI

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en
els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en
los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

DECLARO que:

- L'habitatge està lliure de càrregues o gravàmens i en estat
adequat d'habitabilitat.
- No està inclòs/osa, o que l'empresa a la qual representa, els
seus administradors i representants no estan inclosos, en cap de
les causes de prohibició i incompatibilitat per a contractar
regulades en l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic.

- La vivienda está libre de cargas o gravámenes y en estado
adecuado de habitabilidad.
- No se halla comprendido/a o que la empresa a la que
representa, sus administradores y representantes no se hallan
comprendidos en ninguna de las causas de prohibición e
incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 71 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
- Los poderes aportados se encuentran vigentes en la
actualidad.
- Se halla al corriente de las obligaciones tributarias con el
Estado y con la Generalitat Valenciana, y de las cuotas de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose en caso de resultar su proposición la oferta
más ventajosa, a aportar la documentación acreditativa del
cumplimiento de tales circunstancias en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento del órgano de contratación para la
justificación, en los términos establecido en el art 150.2 de la
LCSP.

- Els poders aportats estan vigents en l'actualitat.
- Està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la
Generalitat Valenciana, i de les quotes de la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, i es compromet en cas
de resultar la seua proposició l'oferta més avantatjosa, a aportar
la documentació acreditativa del compliment d’aquestes
circumstàncies en el termini de deu dies hàbils, comptadors des
de l’endemà d’aquell en què haguera rebut el requeriment de
l'òrgan de contractació per a la justificació, en els termes establit
en l’article 150.2 de l’LCSP.

(**) S'emplenarà una declaració responsable per cadascuna de les persones titulars de l'habitatge, en cas de ser vàries persones titulars.
(**) Se cumplimentará una declaración responsable por cada persona titular de la vivienda, en caso de ser varias las personas titulares.
VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA -Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA - Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana
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DNI
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ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

CP
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PROVÍNCIA / PROVINCIA
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LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

SI

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en
els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

DECLARE que:

DECLARO que:

- L'habitatge està lliure de càrregues o gravàmens i en estat
adequat d'habitabilitat.
- No està inclòs/osa, o que l'empresa a la qual representa, els
seus administradors i representants no estan inclosos, en cap de
les causes de prohibició i incompatibilitat per a contractar
regulades en l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic.

- La vivienda está libre de cargas o gravámenes y en estado
adecuado de habitabilidad.
- No se halla comprendido/a o que la empresa a la que
representa, sus administradores y representantes no se hallan
comprendidos en ninguna de las causas de prohibición e
incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 71 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
- Los poderes aportados se encuentran vigentes en la
actualidad.
- Se halla al corriente de las obligaciones tributarias con el
Estado y con la Generalitat Valenciana, y de las cuotas de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose en caso de resultar su proposición la oferta
más ventajosa, a aportar la documentación acreditativa del
cumplimiento de tales circunstancias en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento del órgano de contratación para la
justificación, en los términos establecido en el art 150.2 de la
LCSP.

- Els poders aportats estan vigents en l'actualitat.
- Està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la
Generalitat Valenciana, i de les quotes de la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, i es compromet en cas
de resultar la seua proposició l'oferta més avantatjosa, a aportar
la documentació acreditativa del compliment d’aquestes
circumstàncies en el termini de deu dies hàbils, comptadors des
de l’endemà d’aquell en què haguera rebut el requeriment de
l'òrgan de contractació per a la justificació, en els termes establit
en l’article 150.2 de l’LCSP.

(**) S'emplenarà una declaració responsable per cadascuna de les persones titulars de l'habitatge, en cas de ser vàries persones titulars.
(**) Se cumplimentará una declaración responsable por cada persona titular de la vivienda, en caso de ser varias las personas titulares.
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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA - Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en
los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
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ANNEX 1
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DECLARACIÓ (continuació)
DECLARACIÓN (continuación)

- D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques,en absència d'oposició expressa per
part de la persona interessada,l'òrgan gestor del procediment
estarà autoritzat per a obtindre directament les dades
delsdocuments elaborats per qualsevol administració i que per a
aquest procediment seran, als efectes d'acreditar el compliment
de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat
Social,
les
que
estiguen
en
poder
de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social i que acrediten el compliment de
les esmentades obligacions.En cas d'oposar-se que l'òrgan
gestor obtinga directament aquesta informació deles fonts
mencionades, haurà de manifestar-ho a continuació, i estarà
obligada a aportar els documents corresponents en els termes
exigits per les normes reguladores del procediment:

- De acuerdo con lo que dispone el artículo 28 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de
oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente
los datos de los documentos elaborados por cualquier
administración y que para este procedimiento serán, a los
efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Estado y con la Seguridad Social, los que
obren en poder de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social y
que acrediten el cumplimiento de las citadas obligaciones. En
caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga
directamente esta información de las fuentes mencionadas,
deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a
aportar los documentos correspondientes en los términos
exigidos por las normas reguladoras del procedimiento:

No autoritze la consulta del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració
Tributària de l'entitat sol·licitant.
No autorizo a la consulta del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de la entidad solicitante.

- La autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
otorgamiento del contrato y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que
permite, previa autorización de la interesada/o, la cesión de los
datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas
para el desarrollo de sus funciones, así como lo previsto en el
artículo 14.2.b del Real Decreto 2009/2003, sobre la obtención
de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

- L'autorització comporta el coneixement i l’acceptació de les
condicions que regeixen la cessió de dades d'acord amb les
previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu
i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

- La autorización comporta el conocimiento y aceptación de las
condiciones que rigen la cesión de datos conforme a las
previsiones del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

,

d

del
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- L'autorització s'atorga exclusivament a l'efecte de l'atorgament
del contracte i en aplicació del que disposa l'article 95.1 K) de la
Llei 58/2003, general tributària que permet, amb l’autorització
prèvia de la persona interessada, la cessió de les dades
tributàries que necessiten les administracions públiques per al
desenvolupament de les seues funcions, així com el que preveu
l'article 14.2.b del Reial decret 2009/2003, sobre l'obtenció de
dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione
seran tractades d’acord amb les següents indicacions:
• Responsable del tractament: Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
• Finalitat del tractament: Tramitar la sol·licitud a l'empara de la legislació vigent.
•Exercici de drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposar-se al mateix, mitjançant escrit dirigit a la conselleria.
Més informació sobre protecció de dades i exercici de drets en el plec de condicions de la convocatòria.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos
proporcione serán tratados de acuerdo con las siguientes indicaciones:
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
•Responsable del tratamiento: Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
•Finalidad del tratamiento: Tramitar la solicitud al amparo de la legislación vigente.
•Ejercicio de derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de tratamiento u oposición al mismo, mediante escrito dirigido a la conselleria.
Más información sobre protección de datos y ejercicio de derechos en el pliego de condiciones de la convocatoria.

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA -Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA - Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana

28/09/20

IA - 12344- 02 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

No autoritze la consulta del compliment de les obligacions davant de laSeguretat Social de l'entitat sol·licitant
No autorizo a la consulta del cumplimiento de las obligaciones ante la Seguridad Social de la entidad solicitante.
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- D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques,en absència d'oposició expressa per
part de la persona interessada,l'òrgan gestor del procediment
estarà autoritzat per a obtindre directament les dades
delsdocuments elaborats per qualsevol administració i que per a
aquest procediment seran, als efectes d'acreditar el compliment
de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat
Social,
les
que
estiguen
en
poder
de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social i que acrediten el compliment de
les esmentades obligacions.En cas d'oposar-se que l'òrgan
gestor obtinga directament aquesta informació deles fonts
mencionades, haurà de manifestar-ho a continuació, i estarà
obligada a aportar els documents corresponents en els termes
exigits per les normes reguladores del procediment:

- De acuerdo con lo que dispone el artículo 28 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de
oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente
los datos de los documentos elaborados por cualquier
administración y que para este procedimiento serán, a los
efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Estado y con la Seguridad Social, los que
obren en poder de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social y
que acrediten el cumplimiento de las citadas obligaciones. En
caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga
directamente esta información de las fuentes mencionadas,
deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a
aportar los documentos correspondientes en los términos
exigidos por las normas reguladoras del procedimiento:

No autoritze la consulta del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració
Tributària de l'entitat sol·licitant.
No autorizo a la consulta del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de la entidad solicitante.

- La autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
otorgamiento del contrato y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que
permite, previa autorización de la interesada/o, la cesión de los
datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas
para el desarrollo de sus funciones, así como lo previsto en el
artículo 14.2.b del Real Decreto 2009/2003, sobre la obtención
de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

- L'autorització comporta el coneixement i l’acceptació de les
condicions que regeixen la cessió de dades d'acord amb les
previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu
i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

- La autorización comporta el conocimiento y aceptación de las
condiciones que rigen la cesión de datos conforme a las
previsiones del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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- L'autorització s'atorga exclusivament a l'efecte de l'atorgament
del contracte i en aplicació del que disposa l'article 95.1 K) de la
Llei 58/2003, general tributària que permet, amb l’autorització
prèvia de la persona interessada, la cessió de les dades
tributàries que necessiten les administracions públiques per al
desenvolupament de les seues funcions, així com el que preveu
l'article 14.2.b del Reial decret 2009/2003, sobre l'obtenció de
dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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Firma:
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione
seran tractades d’acord amb les següents indicacions:
• Responsable del tractament: Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
• Finalitat del tractament: Tramitar la sol·licitud a l'empara de la legislació vigent.
•Exercici de drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposar-se al mateix, mitjançant escrit dirigit a la conselleria.
Més informació sobre protecció de dades i exercici de drets en el plec de condicions de la convocatòria.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos
proporcione serán tratados de acuerdo con las siguientes indicaciones:
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
•Responsable del tratamiento: Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
•Finalidad del tratamiento: Tramitar la solicitud al amparo de la legislación vigente.
•Ejercicio de derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de tratamiento u oposición al mismo, mediante escrito dirigido a la conselleria.
Más información sobre protección de datos y ejercicio de derechos en el pliego de condiciones de la convocatoria.
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No autoritze la consulta del compliment de les obligacions davant de laSeguretat Social de l'entitat sol·licitant
No autorizo a la consulta del cumplimiento de las obligaciones ante la Seguridad Social de la entidad solicitante.

