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SOL·LICITUD D'AJUDES A LA COMPRA D'HABITATGE PER A JOVES EN 
MUNICIPIS DE XICOTETA GRANDÀRIA. AUTORITZACIÓ 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA COMPRA DE VIVIENDA PARA JÓVENES EN 
MUNICIPIOS DE PEQUEÑO TAMAÑO. AUTORIZACIÓN

ANNEX 
ANEXO 

  
III

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM / NOMBRE COGNOMS / APELLIDOS DNI / NIF / NIE

B AUTORITZACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES 
AUTORIZACION PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA

 AUTORITZE a: 
 AUTORIZO a:

, amb DNI/NIF/NIE 
, con DNI/NIF/NIE

a sol·licitar telemàticament amb certificat digital les ajudes a la compra, en nom de la/es persona/es interessada/es descrita/es. 
a solicitar telemáticamente con certificado digital las ayudas a la compra, en nombre de la/s persona/s interesada/s descrita/s.

, d de

Signatura: 
Firma:

Com a persona sol·licitant, DECLARE que conec que la competència per a la tramitació i la sol·licitud de l'ajuda de compra 
correspon al Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica  de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica. En cas de disconformitat amb la resolució de l'ajuda, podré d'acudir davant d’aquesta o, si així ho 
considere convenient als meus drets, recórrer, i EN CAP CAS contra l'ajuntament, una altra entitat o personal física a què 
s'autoritze la tramitació de l'ajuda.

PROTECCIÓ DE DADES:  Les dades de caràcter personal que conté l'imprés es troben incloses en el registre d'activitats de tractament de procediments de subvencions gestionades per la 
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la informació de la qual es troba a la seua disposició en el següent enllaç: 
http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONS.pdf/b3e54454-a6aa-4698-963e-58a33d7fd3ed 
  
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal que contiene el impreso se encuentran incluidos en el registro de actividades de tratamiento de procedimientos de subvenciones 
gestionadas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, cuya información se encuentra a su disposición en el siguiente enlace: 
http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONES.pdf/f4b1d6c1-96db-4adf-9b13-1224a266bd16

L'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les 
vostres dades personals registrades en la Generalitat, podrà realitzar-se, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, a través del següent enllaç: 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 
  
El ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas 
respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat, podrá realizarse, de acuerdo con lo que disponen la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, a través del siguiente enlace: 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970

Como persona solicitante, DECLARO conocer que la competencia para la tramitación y la solicitud de la ayuda de compra 
corresponde al Servicio Territorial de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática. En caso de disconformidad con la resolución de la ayuda, podré acudir o recurrir ante esta si 
así lo estimo conveniente a mis derechos, y EN NINGÚN CASO ante el ayuntamiento, otra entidad o personal física a la que se 
autoriza la tramitación de la ayuda.
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A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
AUTORITZACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES
AUTORIZACION PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
 AUTORITZE a:
 AUTORIZO a:
, amb DNI/NIF/NIE
, con DNI/NIF/NIE
a sol·licitar telemàticament amb certificat digital les ajudes a la compra, en nom de la/es persona/es interessada/es descrita/es.
a solicitar telemáticamente con certificado digital las ayudas a la compra, en nombre de la/s persona/s interesada/s descrita/s.
,
d
de
Signatura:
Firma:
Com a persona sol·licitant, DECLARE que conec que la competència per a la tramitació i la sol·licitud de l'ajuda de compra correspon al Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica  de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. En cas de disconformitat amb la resolució de l'ajuda, podré d'acudir davant d’aquesta o, si així ho considere convenient als meus drets, recórrer, i EN CAP CAS contra l'ajuntament, una altra entitat o personal física a què s'autoritze la tramitació de l'ajuda.
PROTECCIÓ DE DADES:  Les dades de caràcter personal que conté l'imprés es troben incloses en el registre d'activitats de tractament de procediments de subvencions gestionades per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la informació de la qual es troba a la seua disposició en el següent enllaç:
http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONS.pdf/b3e54454-a6aa-4698-963e-58a33d7fd3ed
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal que contiene el impreso se encuentran incluidos en el registro de actividades de tratamiento de procedimientos de subvenciones gestionadas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, cuya información se encuentra a su disposición en el siguiente enlace:
http://habitatge.gva.es/documents/168489658/168580556/SUBVENCIONES.pdf/f4b1d6c1-96db-4adf-9b13-1224a266bd16
L'exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les vostres dades personals registrades en la Generalitat, podrà realitzar-se, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, a través del següent enllaç:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
 
El ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat, podrá realizarse, de acuerdo con lo que disponen la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, a través del siguiente enlace:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
Como persona solicitante, DECLARO conocer que la competencia para la tramitación y la solicitud de la ayuda de compra corresponde al Servicio Territorial de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. En caso de disconformidad con la resolución de la ayuda, podré acudir o recurrir ante esta si así lo estimo conveniente a mis derechos, y EN NINGÚN CASO ante el ayuntamiento, otra entidad o personal física a la que se autoriza la tramitación de la ayuda.
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