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NOMENAMENT DE PERSONA OPERADORA MUNICIPAL  
DEL REGISTRE DE L'IEEV.CV 

  
NOMBRAMIENTO DE PERSONA OPERADORA MUNICIPAL  

DEL REGISTRO DEL IEEV.CV

El Sr. o la Sra.: 
D. o D.ª:

, amb DNI: 
, con DNI:

Com a secretari/ària de l'ajuntament:
Como secretario/a del ayuntamiento:

CERTIFICA:

Que s'ha nomenat persona operadora del Registre 

autonòmic d'Informes d'Avaluació d'Edificis 

d'Habitatges IEEV.CV perquè, fent ús de la seua 

signatura electrònica avançada basada en un certificat 

reconegut, puga tindre accés als informes 

corresponents a aquest municipi, amb la finalitat de 

donar compliment a l'estipulat en l'article 11 del Decret 

53/2018, de 27 d’abril, del Consell pel qual es regula la 

realització de l’informe d’avaluació de l’edifici d’ús 

residencial d’habitatge i el seu Registre autonòmic en 

l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a la següent 

persona:

Que se ha nombrado persona operadora del Registro 

autonómico de Informes de Evaluación de Edificios de 

Viviendas IEEV.CV para que, haciendo uso de su firma 

electrónica avanzada basada en un certificado 

reconocido, pueda tener acceso a los informes 

correspondientes a este municipio, con el fin de dar 

cumplimiento a lo estipulado en el artículo 11 del 

Decreto 53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que 

se regula la realización del informe de evaluación del 

edificio de uso residencial de vivienda y su Registro 

autonómico en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a 

la siguiente persona:

El Sr. o la Sra.: 
D. o D.ª:

, amb DNI: 
, con DNI:

, d de

El secretari/ària de l'Ajuntament / El secretario/a del Ayuntamiento

Firma:

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Generalitat per a tramitar la 
seua sol·licitud a l'empara de la legislació vigent. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar 
su solicitud al amparo de la legislación vigente

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, 
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació:  
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestione su solicitud, así como reclamar, en su 
caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más 
información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
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El Sr. o la Sra.:
D. o D.ª:
, amb DNI:
, con DNI:
Com a secretari/ària de l'ajuntament:Como secretario/a del ayuntamiento:
CERTIFICA:
Que s'ha nomenat persona operadora del Registre autonòmic d'Informes d'Avaluació d'Edificis d'Habitatges IEEV.CV perquè, fent ús de la seua signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, puga tindre accés als informes corresponents a aquest municipi, amb la finalitat de donar compliment a l'estipulat en l'article 11 del Decret 53/2018, de 27 d’abril, del Consell pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial d’habitatge i el seu Registre autonòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a la següent persona:
Que se ha nombrado persona operadora del Registro autonómico de Informes de Evaluación de Edificios de Viviendas IEEV.CV para que, haciendo uso de su firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, pueda tener acceso a los informes correspondientes a este municipio, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 53/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se regula la realización del informe de evaluación del edificio de uso residencial de vivienda y su Registro autonómico en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a la siguiente persona:
El Sr. o la Sra.:
D. o D.ª:
, amb DNI:
, con DNI:
,
d
de
El secretari/ària de l'Ajuntament / El secretario/a del Ayuntamiento
Firma:
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Generalitat per a tramitar la seua sol·licitud a l'empara de la legislació vigent.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar su solicitud al amparo de la legislación vigente
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació: 
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestione su solicitud, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
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