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

AJUNTAMENT D'ULLDECONA és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD), amb la finalitat del qual és formalitzar la redacció d’execució de projectes i conservar-les durant no més temps del necessari per a
mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir-ne
la pseudonimització o la destrucció total. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se l’informa que pot exercir els
drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-se a AJUNTAMENT
D'ULLDECONA a Carrer Major, 49 - 43550 ULLDECONA (Tarragona). Email: ajuntament@ulldecona.cat i el de reclamació a https://apdcat.gencat.cat
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