APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT
OBERT
APORTE DE DOCUMENTACIÓN A UN EXPEDIENTE
ABIERTO

A

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LAPERSONA SOLICITANTE
DNI/NIF/NIE/CIF

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

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

TELÈFON / TELÉFONO

B

FAX

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO (*)

DADES DEL REPRESENTANT / DATOS DEL REPRESENTANTE

COGNOMS / APELLIDOS

C

CP

NOM / NOMBRE

NIF

CÀRREC / CARGO

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

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

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Sí
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic 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).
MATÈRIA I TIPUS D'AJUDA A QUÈ S'APORTA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL / MATERIA Y TIPO DE AYUDA A LA QUE SE APORTA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
TIPUS D'AJUDA/ TIPO DE AYUDA

E

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

F

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

NÚMERO D'EXPEDIENT / NÚMERO DE EXPEDIENTE

El sol·licitant declara, sota la seua responsbilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en aquesta sol·licitud, i la conformitat amb ql que estableix la
legislació vigent.
El solicitande declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y su conformidad con lo establecido en la
legislación vigente.

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

SERVEF

G

DIN - A4

MATÈRIA / MATERIA

Les dades de carácter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer,
en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmit de les seues competències. Aixií mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot
això de conformitat abm el que disposa l'art.5 de la Llei orgànica de 15/1999, de protecció de dades de carácter 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 ámbio de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derecho 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 nº298, de 14/12/99).
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