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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/DE LA TÈCNIC/A COMPETENT 

 

A. Dades del/de la tècnic/a 

Nom i cognoms: NIF/CIF: 

 

Adreça: CP: 

 

Municipi: 

 

@: Tel./s: 

 

Col·legi Professional (si escau): Número de col·legiat (si escau): 

 

 

B. Declaració del/de la tècnic/a 
 

Declaro sota la meva responsabilitat que: 

1. Tinc la titulació indicada a l’apartat A. 
 

2. D’acord amb les atribucions professionals d’aquesta titulació , tinc competència 
per a la redacció i signatura del: 

 Projecte 
 Certificat 
 Altres... 

 

3. No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per la seva redacció i 
signatura. 
 

4. He tingut en compte la normativa vigent d’aplicació. 
 

5. Disposo d’una pòlissa de responsabilitat civil adient. 
 

6. Tot això en relació a: 
Actuació (Activitat o obra): 

 

Adreça: 

 

Titular: 

 

 
 

 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable (electrònicament). 

 

 

 

 

El/La tècnic/a, com a:          Projectista           Director/a de l’execució del projecte 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 

Responsable 

del 
tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 
Adreça postal: carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 
Telèfon: 938450008  
Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 
Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  
tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 

de procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del tractament 
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 

tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la 

sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre 

o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin 
requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 

electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals és contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la 

seva web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades a la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
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