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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

A DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT (PERSONA SOL·LICITANT) 
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (PERSONA SOLICITANTE)

COGNOMS / APELLIDOS NIFNOM / NOMBRE

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT  
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

NIFRAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL

TELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

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

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

C DECLARACIÓ 
DECLARACIÓN

Declara que coneix l'Ordre de 26 de març de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Registre de Consells 
Territorials de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat 
Valenciana. 
Declara que conoce la Orden de 26 de marzo de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el Registro de 
Consejos Territoriales de la Juventud de la Comunitat Valenciana, y la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la 
Comunitat Valenciana. 
  
Declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en la present sol·licitud i la seua conformitat amb l'establit en la 
legislació vigent. 
Declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud y su conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente.

, d de

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions 
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb 
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999). 
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 ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos 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 nº 298, de 14/12/1999).


INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT
DIN - A4
IVAJ
04/07/18
..\..\Desktop\Logos\1 GVA.jpg
DECLARACIÓ RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE
A
DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT (PERSONA SOL·LICITANT)
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD (PERSONA SOLICITANTE)
B
DADES DEL REPRESENTANT DE L'ENTITAT 
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
C
DECLARACIÓ
DECLARACIÓN
Declara que coneix l'Ordre de 26 de març de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Registre de Consells Territorials de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.
Declara que conoce la Orden de 26 de marzo de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el Registro de Consejos Territoriales de la Juventud de la Comunitat Valenciana, y la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana.
 
Declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en la present sol·licitud i la seua conformitat amb l'establit en la legislació vigent.
Declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
,
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Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).
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 ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos 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 nº 298, de 14/12/1999).
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