
 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TÈCNIC COMPETENT 
 
Nom i 
cognoms  

DNI  
Domicili  
CP-Localitat  
Titulació  
Col·legi 
professional  

Núm col·legiat  
 

En virtut de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés de les activitats de serveis i el seu exercici, i el 
RD 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat col·legial obligatori, el present document no es 
troba sotmès a visat col·legial obligatori. 
 
És pel que DECLARO , sota la meva responsabilitat que disposo de la documentació 
acreditativa corresponent que a continuació s’assenyala i que em comprometo a mantenir-
ne el compliment durant l’execució de les obres (d’acord amb l’article 35 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya): 
 
1.- Posseixo la titulació acadèmica i professional habilitant, segons la naturalesa dels 
treballs a realitzar, d’acord amb les disposicions de l’article 2 de la LOE, per mitjà de 
l’aportació de la següent documentació: 
- títol oficial compulsat o bé carnet col·legal, o equivalent; degudament compulsat 
 
2.- No estic inhabilitat, ni administrativa ni judicialment per assumir allò anteriorment 
exposat 
 
3.- Disposo d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l’entitat del treball que estic 
assumint i estic al corrent del pagament de la pòlissa. 
 
4.- En cas de renúncia a les obres o activitat objecte de la present, atès que no es pot 
prosseguir amb l’execució sense disposar de direcció tècnica (en aplicació del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les condicions mínimes de seguretat i salut a les obres 
de construcció i 35 de la Llei 26/2010), comunicaré la renúncia a l’Ajuntament. 
 
I perquè consti i produeixi els efectes oportuns, s’expedeix i signa la present declaració 
responsable de la veracitat de les dades i la informació anteriors. 
 
Palau-solità i Plegamans, a ..... de ........... de 20 

 
 

Signatura 
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