SEGELL REGISTRE

UNITAT ADMINISTRATIVA 09030200
MODEL 1 GESTIÓ URBANÍSTICA

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/DE LA TÈCNIC/A COMPETENT
A. DADES DEL DE/LA TÈCNIC/A
LLINATGES I NOM:

DNI:

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

NÚM.
o KM:

ADREÇA (C., PL., AVDA...):

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

COL·LEGI PROFESSIONAL (SI ESCAU):

ESC.:

PIS:

PORTA:

NÚMERO DE COL·LEGIAT (SI ESCAU):

B. DADES DEL TREBALL PROFESSIONAL
EXPEDIENT NÚM.:
PROJECTE DEL QUAL ÉS RESPONSABLE O SEPARATA:
ADREÇA DE L’OBRA:
PROMOTOR:

C. DECLARACIÓ DEL/DE LA TÈCNIC/A
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1) Que les dades indicades en tota la documentació presentada en la sol·licitud de la llicència són certes.
2) Que el projecte tècnic original i la/les còpia/es del projecte tècnic degudament georeferenciats segons el sistema ETRS 89
presentada en format paper i en suport digital són idèntics.
3) Que s’accepta que el projecte aprovat sigui sotmès a les fases d’informació pública corresponents segons marqui la
normativa.
4) Que conec que l’existència d’una inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada, manifestació o
document al que es fa referència a aquesta declaració responsable, té les conseqüències previstes a l’article 69.4 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, s’expedeix i es signa la present declaració responsable pel tècnic titulat competent
qui assumeix la responsabilitat de la veracitat de les dades i informació aportada.
Palma, _____ d ______________________de _________
(Signatura)

El/la tècnic/a com a

Projectista

Director/a de l’execució del projecte

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès poden ser incloses en un fitxer per ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de
les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències, i s’informarà, així mateix, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés la rectificació, la cancel·lació i
l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de
desembre de 2018).

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Gestió Urbanística. Av. Gabriel Alomar, 18, 4t 07006 Palma.
Horari d’atenció al públic en general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores a la planta baixa CITA PRÈVIA
Cita prèvia amb els tècnics cridant al 971 225 900 extensions 8440, 8407, 8437
www.palma.cat
MODEL NORMALITZAT 1 DE GESTIÓ URBANÍSTICA (16/04/2019)

