Magnífic Ajuntament de Borriana
CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ DE BASTIDA / CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE ANDAMIO
DADES DEL TÈCNIC/A - DATOS DEL TÉCNICO/A
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Col·legiat núm.
Colegiado núm.

DNI/CIF

Titulació / Titulación

Adreça electrònica / Correo electrónico
CERTIFIQUE / CERTIFICO
Que al carrer
Que en la dirección
amb referència cadastral núm.
con referencia catastral núm.

, se va a instal·lar una
, se va a instalar un

bastida del tipus
Andamio del tipo

, que ocuparà
, que ocupará

m2 de via pública.
m2 de vía pública.

Que l'esmentada bastida disposarà de les següents mesures de seguretat, proteccions i senyalització:
Que dicho andamio dispondrá de las siguientes medidas de seguridad, protecciones y señalización:

Que allò que s'ha projectat s'ajusta al RD 1627/97, sobre seguretat i salut en les obres de construcció, a la llei de
Trànsit, a la d'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i la resta de normes de compliment obligatori.
Que lo proyectado se ajusta al RD 1627/97, sobre seguridad y salud en las obras de construcción, a la ley de
Tráfico, a la de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y demás normas de obligado cumplimiento.
Que aquestes mesures de seguretat es revisaran durant la seua utilització i que els treballs de muntatge, utilització i
desmuntatge de la bastidaes es realitzaran davall la meua direcció tècnica:
Que estas medidas de seguridad se revisarán durante su utilización, y que los trabajos de montaje, utilización y
desmontaje del andamio se realizarán bajo mi dirección técnica:
Borriana,

d / de

de

(Firma)
Aquesta certificació pot estar visada pel col·legi oficial corresponent o bé subscriure el tècnic redactor la declaració
responsable en format municipal, que està exposada a la pàgina: https://sede.burriana.es.
Esta certificación puede estar visada por el colegio oficial correspondiente o bien suscribir el técnico redactor la declaración
responsable en el formato municipal, que está expuesta en la página: https://sede.burriana.es.
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la persona interessada queda informada del fet que les dades de
caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Borriana i s’utilitzen únicament per a l’exercici de funcions
pròpies de la seua competència, sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit adreçat a este Ajuntament.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de que los datos de carácter
personal facilitados podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Borriana y se utilizarán únicamente para el ejercicio de
funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.
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