R/N: 2474

Annex de dades específiques a la declaració responsable d'adequació de dades
registrals d'una empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d'instal·lacions
industrials
NOTA: Aquest formulari només està previst per als àmbits reglamentaris d'instal·lacions i línies
d'alta tensió, d'instal·lacions de fred industrial i d'instal·lacions de protecció contra incendis
Dades identificatives de l'empresa
Nom i cognoms/Raó social

NIF

BIGAS ALSINA,S.A.

A17013319

Núm. d'inscripció al RASIC
170009277

Àmbits reglamentaris, activitats i categories
Indiqueu tots els àmbits reglamentaris, activitats i/o categories en els quals l'empresa efectua l'adequació de dades registrals.
Electricitat
Fred Industrial
Protecció contra incendis
Activitat a desenvolupar
Instal·lació
Manteniment
Hi ha manipulació de gasos fluorats en el desenvolupament de l'activitat?
Sí

No

Camps d'actuació
Sistemes de detecció i alarma
Sistemes d'abastament d'aigua
Sistemes d'hidrants
Extintors d'incendis
Sistemes de boques d'incendis
Sistemes de columna seca
Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada
Sistemes d'extinció d'escuma física
Sistemes d'extinció per pols
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Sistemes d'extinció per agents gasosos
Sistemes d'extinció per aerosols condensats
Sistemes pel control de fums i de calor
Sistemes de senyalitzacio luminescent

Declaració responsable de la persona que adequa les dades registrals de la seva activitat
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

SANTIAGO BIGAS GAMEZ

40302195P

Actuant com a
Persona física (professional) que adequa les dades registrals de la seva activitat
Representant de la persona jurídica (empresa) que adequa les dades registrals de la seva activitat
Declaro de forma responsable:
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Declaracions específiques
Que l'empresa de la qual sóc titular o representant disposa de pòlissa/pòlisses d'assegurança vigent/s i està al corrent de pagament
que cobreix/cobreixen la responsabilitat civil derivada de l'exercici de l'activitat de l'empresa en compliment de la normativa aplicable.
En aquesta pàgina es poden consultar els imports actualitzats de les pòlisses.
Que disposo dels mitjans tècnics i materials preceptius per exercir l'activitat en condicions de seguretat.
En aquesta pàgina es poden consultar els requisits i obligacions aplicables a les diferents tipologies d'empreses instal·ladores,
mantenidores i/o reparadores d'instal·lacions industrials.
Sistemes de protecció contra incendis
Que disposo de la documentació que acredita la capacitació del personal habilitat, d'acord amb la normativa vigent.
Que em responsabilitzo que les activitats d'instal·lació, muntatge, manteniment, reparació i posada en marxa s'efectuïn d'acord amb
normativa tècnica de seguretat corresponent.
Que disposo del personal tècnic titulat mínim per desenvolupar l'activitat objecte de la declaració que estableix la reglamentació
tècnica de seguretat corresponent.
Que disposo del personal amb certificat personal per manipular gasos fluorats com agent extintor, si escau.
Que disposo d'un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat en l'empresa que hagi estat emès per una entitat
de certificació acreditada.
Declaracions generals
Que l’empresa de la qual sóc titular o representant compleix els requisits establerts en la normativa vigent, i es compromet a mantenirne el compliment durant la vigència de la inscripció.
Que l’empresa està legalment constituïda i inscrita, si escau, en el corresponent registre públic.
Que actuo en representació de la persona titular de la instal·lació atès que disposo de la documentació que m’autoritza a efectuar
aquest tràmit i signar en nom seu, si escau

Autorització
De conformitat amb la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, les
dades informades al formulari seran publicades als webs corporatius de la Generalitat de Catalunya.
Signatura
Aquest formulari l'ha de de signar la persona inscrita al RASIC només en el cas que el tràmit el realitzi un intermediari (gremi, gestor, etc.)

Firmado digitalmente por SANTIAGO BIGAS GAMEZ
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC,
cn=SANTIAGO BIGAS GAMEZ, email=signatura@elgremi.cat, serialNumber=40302195P,
sn=BIGAS GAMEZ, givenName=SANTIAGO, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A17013319,
title=ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL, ou=OFICINA TECNICA, o=BIGAS ALSINA, S.A., c=ES
Fecha: 2018.12.21 11:09:38 +01'00'
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Informació: L'Admininistració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades i la tinença de la documentació corresponent. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades
declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment
en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la
legislació vigent.
Desar
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