DECLARACIÓ RESPONSABILITAT CIVIL I TITULACIÓ DEL TÈCNIC
(supòsit de Projecte tècnic No Visat)

Dades del titular:
(nom) __________________________________________________________________________
amb DNI /NIF / NIE _______________________________________________________________
domiciliat a ______________________________________________________________________

Dades professionals del tècnic:
nom de l’empresa ________________________________________________________________
NIF de l’empresa _________________________________________________________________
domicili professional ______________________________________________________________
correu electrònic _________________________________________________________________
núm. col·legiat (si és preceptiu) ______________ Col·legi professional _______________________

Titulació del tècnic:
________________________________________________________________________
DECLARO
en relació amb l’obertura d’una activitat
de (descripció de l’activitat): ________________________________________________________
a (situació): _____________________________________________________________________
referència cadastral del local: _______________________________________________________
1. Que he elaborat i assumit el coneixement de la següent documentació:
Tècnica bàsica

□
□

Projecte bàsic descriptiu de l’activitat, signat per tècnic competent (PT)

Certificat tècnic d’adequació de l’activitat amb la documentació presentada (CT)
Altra documentació tècnica

□
□
□
□
□
□
□
□

Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emesa per una EAC, segons Llei 3/2010 (AI)
Memòria prevenció i protecció contra incendis, signada per tècnic competent (MI)
Informe favorable del Servei de Prevenció d’Incendis, segons Llei 3/2010 (IB)
Memòria ambiental, signada per tècnic competent (MA)
Estudi acústic i certificat, segons l’Annex 10 del Decret 176/2009 (EA)
Memòria sanitària del local, signada per tècnic competent (MS)
Autorització sanitària (AS)
Certificat de solidesa de l’immoble (CS)

2. Que reuneixo la capacitat tècnica adequada per a l’elaboració i assumpció de la documentació
tècnica assenyalada
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la
Jonquera amb la finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades
podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l’exercici de les seves competències. Pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de l’Ajuntament, pl. de l’Ajuntament, 4 – 17700 La
Jonquera.

3. Que tinc concertat contracte d’assegurança de responsabilitat civil i que em comprometo a
mantenir-lo vigent.
4. Que les dades del contracte d’assegurança actual són les següents:
a) Cia. Asseguradora: __________________________________________________________
b) núm. pòlissa o contracte: ______________________________________________________
c) límit sinistre: ________________________________________________________________
d) sublímit per víctima: __________________________________________________________
5. Que adjunto fotocòpia del rebut o document de pagament de la present anualitat.

_______________________ , ____ de ___________________ de 20 ___
(Signatura)

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la
Jonquera amb la finalitat d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades
podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l’exercici de les seves competències. Pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de l’Ajuntament, pl. de l’Ajuntament, 4 – 17700 La
Jonquera.

