Declaració jurada del/de la tècnic/a responsable
de la redacció i execució del projecte
Dades personals
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació

DNI / NIF

Número identificador del document – lletra

NIE

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Escala

Telèfon fix

Porta

Telèfon mòbil

C.P.

Població

Correu electrònic

Dades professionals
Titulació acadèmica
Núm. Col·legiat

Col·legi Professional

Domicili professional
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Escala

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Dades de l’expedient
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Escala

Porta

C.P.

Població

Correu electrònic

Porta

C.P.

Població

Concepte

Declaro
Que compleixo tots els requisits establerts per la normativa vigents per l’exercici lliure de la professió de ................................ com a
tècnic competent segons estableix la legislació vigent en relació al projecte/memòria/documentació tècnica d’activitat de
.......................................................................
Que no he estat separat o privat de l’exercici lliure de la professió ni em trobo en cap situació d’incompatibilitat.
Que la documentació que s’acompanya s’ajusta a la legislació vigent en aplicació de l’activitat de
............................................................., i que consisteix en: ........................................................................................................
Que disposo de la documentació de la pòlissa de responsabilitat civil suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis en
persones i béns que eventualment es puguin derivar del projecte.
Que disposo de la documentació que ho acredita i estic informat que l’Ajuntament podrà fer les verificacions necessàries relatives al
compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació.
Que sóc coneixedor/a que la inexactitud, falsedat o l’omissió d’aquesta declaració deixarà sense efectes el tràmit corresponent i
impedirà l’exercici del dret afectat. Alhora que pot comportar l’inici de les actuacions compulsives corresponents i l’exigència de les
responsabiltiats penals, civils o administratives que pertoquin.
Signatura

Ulldecona,

de
de gener

de

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les
dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar
la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud,
així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major,
49. 43550 Ulldecona.
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