
 

  Declaració responsable TECNIO 
  Versió 1, 12 de novembre de 2019 
 
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ), com a responsable del tractament de les mateixes, l’informa que les seves dades han estat recollides amb la 
finalitat de tramitar la seva sol·licitud d’acreditació així com per oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que aquesta entitat ofereix. L’informem 
també que les seves dades podran ser objecte de cessió a d’altres entitats amb l’única finalitat de poder complir amb la seva sol·licitud. ACCIÓ l’informa que té subscrits acords de 
confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que suporten la gestió de la seva 
sol·licitud. ACCIÓ l’informa també que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al correu electrònic 
dades.accio@gencat.cat o enviant un escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona. Per més informació sobre el tractament de les seves dades pot 
dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/avis-legal/ 
 

 

Declaració responsable dels candidats a obtenir l’acreditació com a centre TECNIO 
per l’any 2020-2023.  
 
Dades d'identificació de l’entitat sol·licitant i dades d’identificació de la persona signant de la 
declaració 

Raó social:__________________________________ NIF entitat:______________________________ 

Nom i Cognoms:_____________________________ NIF persona responsable:___________________ 

Càrrec:_____________________________________________________________________________ 

Adreça i Municipi: ____________________________________________________________________ 

Codi postal:_____________    Telèfons:________________________________ 

Web:___________________________________ Adreça electrònica: ___________________________ 
La persona signant EXPOSA que sol·licita la seva acreditació com a centre TECNIO per l’any 2020-2023 i 
SOL·LICITA que es tingui per presentada aquesta declaració responsable, per tal de donar compliment 
al que estableix la RESOLUCIÓ EMC/3304/2019, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment 
per a l'acreditació com a centre TECNIO per l’any 2020-2023, assumeix totes les responsabilitats que es 
puguin derivar de la seva realització, i  
 
DECLARA: 

- Que el/els documents sol·licitats han estat presentats en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, i 
faig constar que continuen essent vigent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ , _____ de _____________________ de __________ 
 
Signatura 

Documentació / Nom del document Data 
d’enviament Vigència 
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