
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Dades de l’obra

Adreça ___________________________________________________________________________________________________

Número de referència cadastral (20 dígits) ________________________________________________________________________

Descripció de l’obra que es vol realitzar:

Dades del tècnic/a

Nom i cognoms ________________________________________________________________   DNI/NIE o CIF __________________ 

Adreça ___________________________________________________________________________________________________

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil _______________________   correu electrònic __________________________________________________________

Titulació _______________________________________   Col·legi professional ___________________________________________

Núm. col·legiat ______________________________________________________________________________________________

Manifestació explícita
de competència i habilitació

Full 1/2

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i de l’ article 18 del seu Reglament de desplegament, 
aprovat pel Reial Decret 1720/2007, l’Ajuntament de Begues, informa que les dades recollides quedaran registrades en el fitxer Usuaris Serveis Municipals amb la finalitat 
de Gestió dels diferents serveis públics municipals de l’Ajuntament, utilitzats pels usuaris. Els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es poden exercir dirigint-se 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per correu postal a Avinguda de Torres Vilaró, 4. 08859 Begues o per correu electrònic begues@begues.cat



Manifestació explícita
de competència i habilitació

Signatura                                                                         

Begues,               d                                               de 20                      

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part d’una declaració responsable, que s’hi incorpori o 
que s’hi adjunti, determinarà, amb la instrucció prèvia del procediment oportú, la denegació de la llicència, la seva resolució si ja hagués estat atorgada o la declaració 
d’ineficàcia de la comunicació presentada. En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comporta la impossibilitat d’iniciar o continuar les 
obres. Si aquestes ja s’han iniciat, cal restituir la legalitat urbanística obligatòriament. Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en les 
quals hagi pogut incórrer la persona declarant.

Full 2/2

Assumeixo

La direcció de l’obra.

La direcció d’execució de l’obra.

La redacció del projecte.

Declaro
- Que tinc la titulació indicada.

- Que, d’acord amb les atribucions professionals d’aquesta titulació, tinc competència per assumir els treballs consignats.

- Que no estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per assumir els treballs consignats.

- Que disposo d’una pòlissa de responsabilitat civil adient per assumir els treballs consignats.

-Que autoritzo l’Ajuntament a verificar les dades en altres administracions i organismes amb relació a aquest document i als que se’n derivin.

I, perquè així consti, signo aquesta manifestació explícita.
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