
      
 Comunicació prèvia per la instal·lació 

d’autoconsum amb energia solar 

fotovoltaica 

 
AJUNTAMENT DE  
LES BORGES DEL CAMP 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA  

 Dades de l’empresa  

 
Nom i cognoms o raó social                                              NIF / CIF  

 

 
Adreça                                                  Codi postal            Municipi      

 

 
Telèfon                                                  Adreça electrònica  

  

  
Declaro sota la meva responsabilitat,   

 
En condició d’empresa executora de les obres de la instal·lació d’autoconsum amb 

energia solar fotovoltaica que s’ubicarà a:  

 
Emplaçament (adreça)                                                               

 
Referència cadastral  

 
  

1. Que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al reconeixement 

de l’exercici/s esmentat/s.  

2. Que l’empresa està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya 

(RASIC) o al registre equivalent d’una altra  

Comunitat Autònoma de l’Estat Espanyol.  

3. Que no concorren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per al 

desenvolupament de/ls exercici/s professional/s.  

4. Que disposo d’una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient pels riscos en 

què pugui incórrer i que es derivin de/ls esmentat/s exercici/s.  

5. Que disposo de la documentació acreditativa corresponent, sens perjudici de les facultats 

de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes aquest Ajuntament.  

6. Que em comprometo a mantenir el compliment dels punts anteriors, durant la vigència 

d'aquest reconeixement o exercici.  

 

Signatura  
 

A                                                  ,               de/d’                                     de 20  

 

 

 
D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè, seran 

incorporades en un fitxer  i tractades amb la finalitat de gestionar adequadament la relació administrativa existent, així com per poder realitzar les gestions 

legals oportunes per a la bona fi de l’expedient administratiu. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, AJUNTAMENT DE 

LES BORGES DEL CAMP, amb domicili a la Plaça de l’Església, núm. 3 43350  Les Borges del Camp (Tarragona ). 

Així mateix, posem al seu coneixement els drets que l’assisteixen d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades que consten en el 

mencionat fitxer en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable de seguretat a 

l’adreça anteriorment  indicada. 

IL·LTRE. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP 
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