
 

        AJUNTAMENT DE RIOLA 

Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Excm. Ajuntament de Riola, la finalitat del qual és la gestió administrativa de 
l'autorització sol·licitada en el present document. 
La no comunicació de les dades i lliurament dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la sol·licitud efectuada. L'informem que les 
seues dades seran objecte de cessió als organismes públics als quals siga necessari facilitar les seues dades per a poder gestionar la seua 
sol·licitud. Conforme al que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau oposició, mitjançant instància acompanyada d'una fotocòpia del 
seu DNI (o acreditació equivalent), presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Riola. 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE/ MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

NÚMERO EXPEDIENTE (A rellenar por la 

Administración) /NOMBRE D’EXPEDIENT (A omplir per 

l’Administració) 

 

780/2021 

 

 
Nombre y apellidos       

DNI   Teléfono   FAX Correo electrónico 
 

 

 Código Postal   Municipio   Provincia   

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual representa: 
Nombre y apellidos o Razón Social 

DNI/NIF/CIF Teléfono FAX Correo electrónico 
 

Domicilio Código Postal Municipio Provincia 

 

OBJECTE DE LA DECLARACIÓ: 
 
Que assabentat de la convocatòria efectuada per aquest Ajuntament publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de València núm. 182, de data 20 setembre de 2021, per a cobrir el 
lloc de Jutge/ssa de pau titular i substitut/a, d'acord amb l'assenyalat en el Capítol VI del 
Títol IV de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i en el Títol III del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de pau. 
 

DECLARACIÓ 
 
PRIMER. Que reunisc totes les condicions establides en la normativa vigent per a poder 
accedir al càrrec convocat i en particular: 
 
— Posseir la nacionalitat espanyola. 
— Ser major d'edat. 
— Estar en ple exercici dels meus drets civils. 
— Ser resident en aquesta localitat, seu del Jutjat de pau, excepte autorització de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia. (Article 15 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, 
dels Jutges de pau). 
— No estar incurs en alguna de les causes d'incapacitat previstes en la Llei orgànica del 
Poder Judicial. (Article 389). 
— No estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial. 
— No estar condemnat per delicte dolós. 
— No estar processat o inculpat per delicte dolós. 
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SEGON: Que d'acord amb la naturalesa d'aquesta Declaració i amb el que es disposa en 
l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, em compromet a posar a la disposició de l'Administració la 
documentació que acredita el compliment dels requisits quan per aquesta em siga requerida. 
 
Per tot l'exposat DECLARE sota la meua responsabilitat que complisc tots els requisits 
exigibles per a accedir al càrrec de Jutge de pau i que em compromet a mantindre el seu 
compliment durant el període de temps necessari. 
 

CONDICIONS DE LA DECLARACIÓ 
 
De conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, la declaració responsable permetrà l'exercici o el reconeixement 
d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats 
de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques. 
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que 
s'incorpore a una declaració responsable, o la no presentació davant l'Administració competent de la 
declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment 
del declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des 
del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, 
civils o administratives al fet que pertocara. 
Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declare tals circumstàncies podrà determinar 
l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici 
del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb 
el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes 
establits en les normes sectorials d'aplicació. 

 
El que manifest i declare als efectes indicats en el present document. 
 
Riola, _____ de___________________ de ______ 
 
L’ interessat/ada 
 
 
Signat. ____________________ 
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DOCUMENTACIÓ 
 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 DNI 
 
 MODEL ANNEX MÈRITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


