
DECLARACIÓ DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL ACTUAL 

COGNOMS I NOM:        DNI / NIE.: 

Havent presentat la sol·licitud per a la borsa (indicar unitat d’adscripció / àmbit de coneixement  /codi borsa): 

Publicada per resolució 1783/2018 de 18 d'octubre , i en compliment del que disposa la base 4.4.b)  de l’esmentada resolució 

EXPOSO, que la meva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari ACTUALMENT  és: 

Per compte d’altre 
Empresa / Administració pública CIF Data inici Data fi Categoria en el contracte o vinculació 

Activitats que es desenvolupen en la seva activitat professional 

Per compte propi 
Organisme / Règim especial /  Autònoms Data inici Professió 

Activitats que es desenvolupen en la seva activitat professional 

Estic al corrent del pagament de la quota d’autònoms o similar, i dels tributs que es deriven pel meu exercici professional. 

S’ha d’emplenar tots els camps de l’opció escollida. 

DECLARO que les dades que figuren en aquesta declaració són certes i que l’activitat que desenvolupo estan relacionades amb les 
disciplines (una o vàries) de la borsa a la qual participo, la qual podré acreditar quan es requereixi, sens perjudici de les responsabilitat que 
es puguin derivar de no ser certes.  

Nom i cognom 

(signatura) 

Data 

(s’ha de presentar una declaració per codi de referència de borsa) 

Em dono per informat /da de que en compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides en aquesta declaració seran conservades fins l’acabament del procés de selecció i quedaran incorporades al 
fitxer de Personal de la UPC.  Tanmateix, reconec que m’han informat de que puc exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Àrea de Personal i Organització, amb domicili al Campus Nord, 
Edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona, telèfon 93 401 6166, a l’adreça electrònica: concursos.pdi.apo@upc.edu.


