DECLARACIÓ TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE
DECLARACIÓN TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO
DECLARACIÓ DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE / DECLARACIÓN DEL TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO
* A presentar en els supòsits en què no siga legament exigible el VISAT del Projecte i de la certificació final d'instal·lacions.
*A presentar en los supuestos en que no sea legalmente exigible el VISADO del Proyecto y de la certificación final de instalaciones.
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

DNI – NIF – NIE

DOMICILI / DOMICILIO
MUNICIPI / MUNICIPIO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CP

TITULACIÓ / TITULACIÓN
NÚM DE COL·LEGIAT / Nº DE COLEGIADO

EL TÈCNIC QUE SUBSCRIU DECLARA: / EL TÉCNICO QUE SUSCRIBE DECLARA:


Que l'activitat compleix amb tots els requisits ambientals exigibles,
d'acord amb l'instrument d'intervenció ambiental sol·licitat i altres
requisits i normativa aplicable.



Que la actividad cumple con todos los requisitos ambientales exigibles,
de acuerdo con el instrumento de intervención ambiental solicitado y
demás requisitos y normativa aplicable.



Que es troba habilitat per a l'exercici professional segons la legislació
vigent.



Que se encuentra habilitado para el ejercicio profesional según la
legislación vigente.

DATA / FECHA
L’ Eliana,

SIGNATURA DEL TÈCNIC / FIRMA DEL TÉCNICO
de

de 20

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA / SR. ALCALDE – PRESIDENTE DE L’AJUNTAMENT DE L’ELIANA
PROTECCIÓN DE DATOS / PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la L.O. 3/18, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades per vostè seran tractades per l'Ajuntament de l'Eliana, en qualitat de Responsable del Tractament, amb la finalitat
de gestionar la sol·licitud manifestada en la present instància, dins el procediment administratiu corresponent. Les dades no seran cedides a tercers, llevat obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació,
Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, pot realitzar-ho mitjançant el tràmit "Exercici de drets de protecció de dades" disponible a la Seu Electrònica, o presentant un escrit al Registre d' Entrada de l'
AJUNTAMENT DE l' ELIANA, Plaça del País Valencià, 3, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@leliana.es). En el tràmit o escrit ha d'especificar quin d'aquests drets sol•licita siga satisfet.
De conformidad con la L.O. 3/18, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos facilitados por usted serán tratados por el Ayuntamiento de l’Eliana, en calidad de Responsable del Tratamiento, con la finalidad
de gestionar la solicitud manifestada en la presente instancia, dentro del procedimiento administrativo correspondiente. Lo datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, puede realizarlo mediante el trámite “Ejercicio de derechos de protección de datos” disponible en la Sede Electrónica, o presentando un escrito en el Registro de Entrada del
AYUNTAMIENTO DE l’ ELIANA, Plaza del País Valencià, 3, o en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@leliana.es). En el trámite o escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho.

Ajuntament de l’Eliana
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