INFRAESTRUCTURES - DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS
COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ D’OBRES
A.- Dades del tècnic titulat competent projectista.
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

D.N.I.

TIPUS DE VIA

NOMBRE

NOM DE VIA

LLETRA

BLOC

PORTAL

ESCALA

PIS

POBLACIÓ

PORTA

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

ALICANTE/ALACANT
TITULACIÓ

ESPECIALITAT

COL·LEGI PROFESSIONAL (SI ÉS PROCEDENT)

NÚMERO COL·LEGIAT (SI ÉS PROCEDENT)

B.- Declaració del tècnic titulat competent proyectista.
Declare sota la meua responsabilitat que:
Posseïsc la titulació indicada en l’apartat A.
D’acord amb les atribucions professionals d’esta titulació, tinc competència per a la redacció i firma del projecte tècnic
denominat (1):

(1)

No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma de l’esmentat projecte.

S’ha d’indicar, amb el detall adequat, el tipus i les característiques de l’establiment i/o instal·lació projectada objecte de la.present declaració

C.- Dades del tècnic titulat competent director de l’execució d’obres.
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

D.N.I.

TIPUS DE VIA

NOMBRE

NOM DE VIA

LLETRA

BLOC

PORTAL

ESCALA

PIS

POBLACIÓ

PORTA

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

ALICANTE/ALACANT
TITULACIÓ

ESPECIALITAT

COL·LEGI PROFESSIONAL (SI ÉS PROCEDENT)

NÚMERO COL·LEGIAT (SI ÉS PROCEDENT)

D.- Declaració del tècnic titulat competent director de l’execució d’obres.
Declare sota la meua responsabilitat que:
Posseïsc la titulació indicada en l’apartat C.
D’acord amb les atribucions professionals d’esta titulació, tinc competència per a la direcció de les obres d’execució i la
certificació relatives al projecte tècnic (2):

(2)

No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la direcció de l’execució de les esmentades obres .

Quan el tècnic projectista i el director de l’execució d’obres no siguen la mateixa persona, podran presentar este document per separat; en este cas, el director de les obres
haurà d’identificar l’autor del projecte tècnic i la denominació d’este.En cas que se subscriguen ambdues declaracions responsables (la del projectista i la del director de
l’execució de les obres) en este document, serà suficient de fer referència al projecte detallat en l’apartat B..

INFRAESTRUCTURAS - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS
TÉCNICOS COMPETENTES PROYECTISTA Y DIRECTOR DE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS

E.- Firmes dels tècnics titulats competents que declaren.
I perquè conste i tinga els efectes oportuns,
s’expedix i firma la present declaració responsable
de la veracitat de les dades i la informació anteriors.

I perquè conste i tinga els efectes oportuns,
s’expedix i firma la present declaració responsable
de la veracitat de les dades i la informació anteriors.

a

a

de

de 20

Firmat: el tècnic titulat competent projectista

de

de 20

Firmat: el tècnic titulat competent director de l’execució
de les obres

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante. Estos datos
podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro de la Diputación
Provincial de Alicante.

