DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT
Nom i Cognoms

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfons

Amb titulació de
Col·legiat al col·legi professional de

Número de col·legiat

Tècnic responsable de les obres de
Situades a
Referència cadastral

DECLARO RESPONSABLEMENT
- Que posseeixo la titulació acadèmica i professional habilitant, segons la naturalesa dels treballs a realitzar,
d'acord amb les disposicions de l'article 2 de la LOE, la qual cosa acredito mitjançant l'aportació de:
Fotocòpia compulsada del títol oficial
Fotocòpia compulsada del carnet de col·legiat o equivalent
- Que no estic inhabilitat, ni administrativa ni judicialment per assumir l’exposat anteriorment.
- Que disposo d'una pòlissa de responsabilitat civil adequada a la tipologia i durada del treball que estic
assumint i estic al corrent del seu pagament.
- En cas de renúncia de les obres o activitat objecte de la present declaració, atès que no es pot prosseguir amb
l'execució sense disposar de direcció tècnica (en aplicació del RD 1627/1997 de 24 d'octubre, sobre les
condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i 35 de la Llei 26/2010), comunicaré la
renúncia a l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
I perquè consti i produeixi els efectes oportuns, signo la present declaració responsable i manifesto la veracitat de
les dades i la informació que s’hi exposen.
Montornès del Vallès,

(Signatura de la persona declarant)

de/d'

de

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i
notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer automatitzat de
l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a
tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a
la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC per
presentar l’escrit corresponent.

Av. de la Llibertat, 2 · 08170 · Montornès del Vallès · Tel. 93 572 11 70 · Fax 93 568 27 62
www.montornes.cat · ajuntament@montornes.cat

