AJUNTAMEN
NT DE BERGA
A

DECLARA
ACIÓ RES
SPONSABL
LE DEL/DE LA TÈC
CNIC/A RESPONSAB
BLE DE LA
A
R
REDACCIÓ
Ó I EXECU
UCIÓ DEL PROJECT
TE
Dades
s personals/p
professionals
s
Nom

NIF

Adreçça
C.P.
Pobla
ació

TE
EL.

Titulacció acadèmica
a

Núm., col.
Co
ol. Professional

Adreçça electrònica
onal
Domicili professio
Adreçça

C
C.P.

Pobla
ació

T fix
Tel.

Adreça electrònica

T mòbil
Tel.

s de l’expedient
Dades
Adreçça
Exp. Núm.,
N

Titular

Activittat

DECL
LARO :
Que compleixo to
ots els requisits establerrts per la normativa vige
ent per l’exe
ercici lliure de
d la professsió de
_____
____________
___________
____________
__com a tècnic
c competent segons
s
estable
eix la legislació vigent en re
elació al
projeccte/memòria/d
documentació tècnica de __
____________
___________
____________
_____.

Que no
n he estat separat o privat de l’exercici llliure de la proffessió ni em trrobo en cap situació d’incom
mpatibilitat.
Que la
l documenta
ació que s’accompanya s’ajjusta a la leg
gislació vigen
nt i al planeja
ament urbanís
stic i que con
nsisteix
en:___
____________
____________
____________
___________
__________.

Que disposo
d
de la documentació
d
ó de la pòlissa
a de responsabilitat civil sufiicient per gara
antir el rescab
balament dels danys i
perjud
dicis en person
nes i béns que
e eventualmen
nt es puguin derivar
d
del pro
ojecte.
Que disposo de la documenta
ació que ho acredita i es
stic informant que l’Ajunta
ament podrà fer les verificcacions
necesssàries relative
es al complime
ent de les dad
des declarades i tinença de la correspone
ent documenta
ació.
s
coneixedor/a que la inexactitud,
i
fa
alsedat o l’om
missió d’aque
esta declaració deixarà sense efecte el tràmit
Que sóc
corressponent i imp
pedirà l’exercici del dret afectat,
a
alhora
a que pot co
omportar l’inicci de les actu
uacions comp
pulsives
corressponents i l’exxistència de les responsabiliitats penals, civils
c
o adminisstratives que p
pertoquin.

a, __________
____________
________
Berga

atura:
Signa

