Magnífic Ajuntament de Borriana
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC/A REDACTOR
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO/A REDACTOR
DADES DEL TÈCNIC/A - DATOS DEL TÉCNICO/A
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

DNI/CIF

Domicili / Domicilio

Localitat / Localidad

CP

Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Correo electrónico

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. Que posseïsc la titulació de: / Que poseo la titulación de:

2. Que pertany al col·legi professional de: / Que pertenezco al colegio profesional de:

demarcació /demarcación

i núm. de col·legiat / y núm. de colegiado

3. Que d'acord amb les atribucions professionals d'aquesta titulació, tinc competència per a la redacció i firma del
document tècnic denominat:
Que de acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y firma
del documento técnico denominado:

4. Que no estic inhabilitat ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma del document anteriorment
indicat.
Que no estoy inhabilitado ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del documento
anteriormente indicado.
I perquè conste i produïsca els seus efectes a l'Ajuntament de Borriana, expedisc i firme la present declaració
responsable de veracitat de les dades i informació anteriors.
Y para que conste y surta los efectos en el Ayuntamiento de Burriana, expido y firmo la presente declaración
responsable de veracidad de los datos e información anteriores.
Borriana,

d / de

de

(Firma)
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la persona interessada queda informada del fet que les dades de
caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Borriana i s’utilitzen únicament per a l’exercici de funcions
pròpies de la seua competència, sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit adreçat a este Ajuntament.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos de carácter
personal facilitados podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Burriana y se utilizarán únicamente para el ejercicio de
funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.
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