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ANNEX V / ANEXO V

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
CIF

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

ENTITAT / ENTIDAD

DOMICILI DE L'ENTITAT (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO DE LA ENTIDAD (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DE L'AUTORITZADOR / DATOS DEL AUTORIZADOR
CIF

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

ACTUA COM A / ACTUA EN CALIDAD DE

C

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que disposa l'article 5 del DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el
seu sector públic (DOCV núm. 6376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'Administració obtinga directament
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per a obtindre, percebre o mantindre la
subvenció i/o ajuda sol·licitada per al desenrotllament dels programes formatius de qualificació bàsica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del DECRETO 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen
medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de
la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la Administración obtenga
directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para obtener, percibir o
mantener la subvención y/o ayuda solicitada para el desarrollo de los programas formativos de qualificación básica.

de

DIN - A4

Firma:

CHAP - IAC

d

NOTA: L'autorització concedida per la persona que firma pot ser revocada en qualsevol moment per mitjà d'un escrit dirigit a la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyances de Règim General i/o entitat col·laboradora.
NOTA: La autorización concedida por la persona que firma puede ser revocada en cualquier momento por medio de un escrito dirigido a la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen General y/o entidad colaboradora.
Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit
de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias
que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
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AUTORITZACIÓ PER A VERIFICAR TELEMÀTICAMENT EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR TELEMÁTICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A
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ANNEX V / ANEXO V

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
CIF

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

ENTITAT / ENTIDAD

DOMICILI DE L'ENTITAT (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO DE LA ENTIDAD (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DADES DE L'AUTORITZADOR / DATOS DEL AUTORIZADOR
CIF

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

ACTUA COM A / ACTUA EN CALIDAD DE

C

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que disposa l'article 5 del DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de
simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el
seu sector públic (DOCV núm. 6376 de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'Administració obtinga directament
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per a obtindre, percebre o mantindre la
subvenció i/o ajuda sol·licitada per al desenrotllament dels programes formatius de qualificació bàsica.

d

de

DIN - A4

Firma:

CHAP - IAC

,

NOTA: L'autorització concedida per la persona que firma pot ser revocada en qualsevol moment per mitjà d'un escrit dirigit a la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyances de Règim General i/o entitat col·laboradora.
NOTA: La autorización concedida por la persona que firma puede ser revocada en cualquier momento por medio de un escrito dirigido a la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen General y/o entidad colaboradora.
Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit
de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias
que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del DECRETO 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen
medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de
la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la Administración obtenga
directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para obtener, percibir o
mantener la subvención y/o ayuda solicitada para el desarrollo de los programas formativos de qualificación básica.

