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Imprimir formulario

Departamento de Urbanismo
Rúa Madrid, núm. 1
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Tlf. 986 72 00 75 - Fax 986 72 10 22
e-mail:
urbanismo@sanxenxo.org

DECLARACIÓN RESPONSABLE
para montaxe e desmontaxe de estadas
(altura superior a 6 metros)

A persoa declarante subscribe o presente documento con carácter de DECLARACIÓN RESPONSABLE, manifestando baixo a súa
responsabilidade ser certos os datos que se consignan e que cumpre con todos os requisitos establecidos na normativa vixente
de aplicación.
D./Dª.

con D.N.I.

en representación de

declara que:

1) As estadas que pretende instalar na rúa
de conformidade co disposto no "REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de novembro, polo que se modifica o R.D. 1215/1997, de
18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos
equipos de traballo, en materia de traballos temporais en altura", dispoñen de:
un plan de montaxe, de utilización e de desmontaxe, ou ben, no caso de dispoñer de marcado "CE.", posúen as instrucións
específicas do fabricante, proveedor ou subministrador, sobre o montaxe, a utilización e o desmontaxe dos equipos.
2) As estadas serán montadas e desmontadas baixo a dirección do técnico
con D.N.I.

habilitado para elo, e por traballadores coa formación adecuada e específica para ditas operacións.

3) Que estará en posesión dun seguro de responsabilidade civil que garanta os danos a terceiros que poideran ocasionarse durante o transcurso das obras.
Sanxenxo,

O empresario

Os operarios instaladores do andamio

Asinado:

Asinado:

O técnico supervisor
Asinado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter personal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Sanxenxo relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

