Direcció General d’Emergència Habitacional,
Funció Social de l’Habitatge i Observatori de
l’Hàbitat i Segregació Urbana

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D’OCTUBRE - TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 – 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

CREDENCIAL PER A L’HABILITACIÓ ESPECÍFICA EN LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LES AJUDES DE
LLOGUER DE LA CONVOCATÒRIA DEL 2020, EN EL MUNICIPI DE
.
D’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú, les administracions públiques poden habilitar amb caràcter general
o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per a la realització de determinades
transaccions electròniques en representació de les persones interessades.
D’altra banda, tal com estableix l’article 13.b, les persones tenen dret a ser assistides en l’ús de
mitjans electrònics en les seues relacions amb les administracions públiques. En qualsevol cas, la llei
presta una atenció especial a les persones interessades que no estan obligades a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, sense perjudici de la possibilitat
d’assistència als obligats pels canals que es determinen. En aquest sentit, l’article 12.1 de la llei
39/2015 indica que les administracions públiques han de garantir que les persones interessades
poden relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics; així mateix, l’apartat 2 del
mateix article diu que les administracions públiques han d’ajudar en l’ús de mitjans electrònics les
persones interessades no incloses en els apartats 2 i 3 de l’article 14 que així ho sol·liciten,
especialment pel que fa a la identificació i la signatura electrònica.
A més, amb el doble objectiu de simplificar els procediments administratius i augmentar l’eficiència
en la tramitació, els sol·licitants de les ajudes de lloguer de la convocatòria del 2020 de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica poden sol·licitar aquesta
assistència a través del seu ajuntament.
És per això que:
El secretari/ària Sr./Sra.
amb NIF
de
l’Ajuntament d’/de
acredita aquesta llista d’empleats públics per a fer en
nom dels sol·licitants les seues sol·licituds telemàticament:
NIF

Cognoms

Nom

Aquesta acreditació per a la tramitació d’aquestes ajudes és vàlida fins a la fi de termini de la
convocatòria de les ajudes de lloguer del 2020. En l’annex de la sol·licitud de l’ajuda, el sol·licitant
autoritza amb la seua signatura que l’empleat públic tramite la sol·licitud telemàtica en nom seu.
, la data de signatura electrònica

Tel.: 96 386 60 00

telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana

Direcció General d’Emergència Habitacional,
Funció Social de l’Habitatge i Observatori de
l’Hàbitat i Segregació Urbana

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

CREDENCIAL PAR>,/>/d/ME^W1&/ELATRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LAS AYUDAS
DE ALQUILER DE LA CONVOCATORIA DEL 2020, EN ELMUNICIPIO DE
.

De acuerdo con lo estabecido en el apartado 7 del artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán habilitar con
carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.
Por otro lado, tal como establece el artículo 13.b) las personas tienen derecho a ser asistidas en el
uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. En cualquier caso, la
ley presta especial atención a los interesados que no están obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con las AA.PP, sin perjuicio de la posibilidad de asistencia a los obligados por los
canales que se determinen. En este sentido el art. 12.1 de la ley 39/2015 indica que las AA.PP.
deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos, así mismo el apartado 2 del mismo artículo dice que las AAPP asistirán en el uso de
medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del art.14 que así lo
soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica.
Además con el doble objetivo de simplificar los procedimientos administrativos y aumentar la
eficiencia en la tramitación, los solicitantes de las ayudas de alquiler de la convocatoria del 2020 de
la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, podrán solicitar esta
asistencia a través de su ayuntamiento.
Es por ello que :
El Secretario/a D/Dña
con NIF
del
Ayuntamiento de
acredita a esta relación de empleados públicos para
realizar en nombre de los solicitantes telemáticamente sus solicitudes:
NIF

Apellidos

Nombre

Esta acreditación para la tramitación de estas ayudas será valida hasta el fin de plazo de la
convocatoria de las ayudas de alquiler del 2020. En el anexo de la solicitud de la ayuda, el propio
solicitante autorizará con su firma que el empleado público tramite la solicitud telemática en su
nombre.
, a la fecha de firma electrónica

Tel. 96 386 60 00

telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana

