
* Tots els camps són de compliment obligatori * Todos los campos son de cumplimiento obligatorio

Signatura / Firma

Obra/ Obra

Població* / Población

Classe ( segons HD-1000 UNE 76-502-90) / Clase (según HD-1000 UNE 76-502-90)

Empresa constructora / Empresa constructora

CERTIFICAT DE SUBMINISTRAMENT,  
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA  

  
CERTIFICADO DE SUMINISTRO, 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO 
 

Tipus Via / Tipo vía

Empresa instal·ladora de la bastida / Empresa instaladora del andamio

Esplugues de Llobregat,

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Emplaçament / Emplazamiento:

Característiques de la bastida / Características del andamio:

Amplada (m.) / Amplitud (m.)Superficie total (m2) / Superficie total (m2)Alçada (m.) / Altura (m.)

Ancoratges: La bastida estarà ancorada en un nùmero de punts igual a:/  
Anclajes: El andamio estará anclado en un número de puntos igual a:

Plànols: La bastida quedarà instal·lada en base a les especificacions i plànols projecte visat núm.: /  
Planos: El andamio quedará instalado en base a las especificaciones y planos de proyecto visado núm.:

Malles (la bastida estarà coberta amb malla resistent de protecció de ...x...mm)/  
Malla (el andamio estará cubierto con malla resistente de ...X...mm)

Càrrega d´utilització admissible (....Kg/m2 sobre totes les plataformes) /  
Carga de utilidad admisible (....Kg/m2 sobre todas las plataformas)

Es fa constar que tots els elements que composen la bastida, la instal·lació i el seu montatge compleixen la Normativa Vigent, i molt 
especialment l´amplada de plataformes de treball, baranes, sòcols, traves, escales d´accés, desguassos, protecció passiva a vianants 
i vehicles i es apte per efectuar les activitats pròpies de la empresa constructora, treballs de ram de paleta, en l´obra anteriorment  
citada.   
Se hace constar que todos los elementos que componen el andamio, la instalación y su montaje cumplen la Normativa Vigente, y muy especialmente la 
anchura de plataformas de trabajo, barandillas, zócalos, trabas, escalas de acceso, desagües, protección pasiva a peatones y vehículos y es apto para  
efectuar las actividades propias de la empresa constructora, trabajos de ramo de albañil, en la obra anteriormente citada. 
 

Nom empresa subministradora i que efectua el muntatge i desmuntatge 
Nombre empresa suministradora y que efectua el montaje y desmontaje

La empresa constructora usuària de la bastida 
La empresa constructora usuaria del andamio

Signatura / Firma
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* Tots els camps són de compliment obligatori * Todos los campos son de cumplimiento obligatorio
Signatura / Firma
CERTIFICAT DE SUBMINISTRAMENT, 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA 
 
CERTIFICADO DE SUMINISTRO,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO
 
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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Emplaçament / Emplazamiento:
Característiques de la bastida / Características del andamio:
Es fa constar que tots els elements que composen la bastida, la instal·lació i el seu montatge compleixen la Normativa Vigent, i molt
especialment l´amplada de plataformes de treball, baranes, sòcols, traves, escales d´accés, desguassos, protecció passiva a vianants
i vehicles i es apte per efectuar les activitats pròpies de la empresa constructora, treballs de ram de paleta, en l´obra anteriorment 
citada.  
Se hace constar que todos los elementos que componen el andamio, la instalación y su montaje cumplen la Normativa Vigente, y muy especialmente la
anchura de plataformas de trabajo, barandillas, zócalos, trabas, escalas de acceso, desagües, protección pasiva a peatones y vehículos y es apto para 
efectuar las actividades propias de la empresa constructora, trabajos de ramo de albañil, en la obra anteriormente citada.
 
Nom empresa subministradora i que efectua el muntatge i desmuntatge
Nombre empresa suministradora y que efectua el montaje y desmontaje
La empresa constructora usuària de la bastida
La empresa constructora usuaria del andamio
Signatura / Firma
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