
Declaració responsable dels candidats a obtenir l’acreditació com a assessors per al 
període 2019-2022 en el marc dels programes d'ACCIÓ. 

El/la senyor/a  __________________________________________________________  amb DNI núm. 

_______________  amb domicili a  __________________________________________________________ . 

EXPOSA: que sol·licita la seva acreditació com a assessor per al període 2019-2022 en el marc dels programes 
d'ACCIÓ. 

SOL·LICITA: que es tingui per presentada aquesta declaració responsable, per tal de donar compliment al què 
estableix la RESOLUCIÓ EMC/1909/2019, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment 
per a l'acreditació d'assessors per al període 2019-2022 en el marc dels programes d'ACCIÓ. 

MANIFESTA: 

Que els documents següents, sol·licitats a la convocatòria actual d’acreditació d’Assessors, ja van estar 
presentats en alguna de les convocatòries anteriors sense haver transcorregut més de 5 anys des de la 
finalització pel procediment pel qual es van lliurar i que continuen essent vigents. 

Documentació / Nom del document Data d’enviament Vigència 

 Que la informació que proporciona és veraç, i que accepta allò establert a l’article 9, de seguiment i 
control, de l’esmentada resolució, per tal que ACCIÓ pugui comprovar, si escau, la veracitat de la informació 
aportada. 

Declaració responsable
Versió 3, 16 de juliol de 2019



 

 Tenir coneixements de català, castellà i ________________________________ segons el nivell indicat al 
formulari de sol·licitud. 

 

 

______________________________ ,  _____  de  _______________  de _________   

 

 

Nom ________________________________________ 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que 

vostè realitza mitjançant aquest formulari, d’enviar-li enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre, en el cas que hagi participat 

a les nostres activitats o serveis, i d’enviar-li comunicacions sobre les nostres activitats i serveis. ACCIÓ pot tractar les seves dades amb les finalitats 

esmentades perquè està obligada a atendre la seva sol·licitud i està expressament autoritzada per llei a remetreli comunicacions sobre les seves 

activitats i serveis. En el cas que vostè participi a les nostres activitats, l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre les mateixes està legitimat per la 

necessitat de millorar les activitats i serveis que oferim conforme a la nostra missió pública. Les dades personals podran ser comunicades a 

administracions públiques per al compliment de les nostres obligacions legals així com a proveïdors de serveis a ACCIÓ. Vostè pot exercir els seus 

drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a l’adreça postal del Passeig de Gràcia, 129, CP 08008 

de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la seva relació 

amb ACCIÓ i, un cop finalitzada aquesta, fins al transcurs dels terminis de prescripció legal aplicables i/o fins als terminis necessaris per tal de garantir 

el compliment de la missió d’interès públic de la nostra entitat. Per a més informació: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal. 

 He llegit, entenc i accepto la Política de Privacitat 

http://www.accio.gencat.cat/avis-legal
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