Registre d’entrada

Num. d’expedient

Certificat tècnic
Dades de la persona redactora del projecte
DNI/NIE

Noms i cognoms

Tipus i nom de la via
Província

Número
Adreça electrònica

Titulació

Escala

Pis

Porta

Població

Telèfon

Telèfon mòbil

Col·legi professional

Número de col·legiat (si s’escau)

Dades de l'establiment i la documentació
Emplaçament:

Número Escala

Pis

Referència cadastral:

Local (Ho ha d'omplir l'Administració)

Títol del projecte

Data del projecte:

Porta

Núm. de visat (si s’escau):

Activitat principal (descripció):
Altres activitats (descripció):

CERTIFICO sota la meva RESPONSABILITAT:
1.

Que disposo de la titulació abans indicada i no estic inhabilitat/da ni administrativa, ni judicialment per signar certificats o
projectes i disposo de les assegurances de responsabilitat civil establertes per la legislació vigent.

2.

Que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic presentat i es compleixen tots els requisits ambientals, de
seguretat en cas d’incendi i tots els altres preceptius que li són d’aplicació d’acord amb la legislació vigent.

3.

Que l’activitat i les seves instal·lacions disposen dels títols habilitants, certificacions i assajos necessaris per funcionar amb
totes les garanties de seguretat.

4.

Que tots el subministraments i instal·lacions de seguretat industrial, s’han legalitzat d’acord amb la seva reglamentació
específica, i el titular disposa de tots els butlletins, autoritzacions i/o actes de posada en funcionament i de revisió que
corresponguin.

5.

Que he informat a la persona titular de l’activitat sobre la legislació aplicable i de les seves obligacions i responsabilitats.

I perquè així consti, als efectes tècnics i legals oportuns, signo aquest certificat
A

,

de

de 20

El/la Tècnic/ca

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràc ter personal, us informen que les dades recollides en aquest formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els
drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’informació i Atenció al Ciutadà que es troba a la Secretaria general.

