Document acreditatiu de la modificació de la inscripció en el Registre d’Agents
de la Seguretat Industrial de Catalunya d’una empresa instal·ladora,
mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials

GENERALITAT DE CATALUNYA

Us informem que d’acord amb la declaració responsable presentada amb data 20/11/2018 i codi
identificador (ID) KFY9B3TDT , s’ha modificat la inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya, la persona física/jurídica amb les dades següents:
Dades identificatives
Nom de la persona/Raó Social

FUTUR AIRVENT SA
NIF/Número d’inscripció

A63429880
Adreça

Carrer- de Severo Ochoa, 83
08403 - Granollers

Àmbit reglamentari

Activitat

Categoria

Equips a pressió

Instal·lacions
d'equips

Protecció contra
incendis

Activitat: instal·lació
Activitat:
manteniment

Especialitats

EIP1

Sistemes pel control
de fums i calor

Granollers, 21/11/2018

Podeu consultar les dades i els documents del vostre expedient a Les meves gestions, que trobareu
dins de l’apartat de Tràmits i formularis de Canal empresa, indicant el codi identificador del tràmit (ID) i
el NIF de la persona o el seu representant.

Doc.original signat per:
Serveis d'Administració
Electrònica 21/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0ATPWKCX7APORCLOL6UV4O6OBQGDPWML*
0ATPWKCX7APORCLOL6UV4O6OBQGDPWML

Data creació còpia:
21/11/2018
Data caducitat còpia:
21/11/2021
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Documento acreditativo de la modificación de la inscripción en el Registro de
Agentes de la Seguridad Industrial de Catalunya de una empresa instaladora,
mantenedora y/o reparadora de instalaciones industriales

GENERALITAT DE CATALUNYA

Le informamos que de acuerdo con la declaración presentada en fecha 20/11/2018y código
identificador (ID) KFY9B3TDT, se ha modificado la inscripción en el Registro de Agentes de la
Seguridad Industrial de Catalunya, la persona física/jurídica con DNI/NIF núm.A63429880, con los
datos siguientes:
Datos identificativos
Nombre de la persona/Razón social
FUTUR AIRVENT SA
NIF/ Número de inscripción
A63429880
Dirección

Carrer- de Severo Ochoa, 83
08403 - Granollers

Los ámbitos reglamentarios, especialidades y/o categorías inscritas son los siguientes:

Ámbito
reglamentario

Actividad

Categoria

Equips a pressió

Instal·lacions
d'equips

Protecció contra
incendis

Activitat: instal·lació
Activitat:
manteniment

Especialidades

EIP1

Sistemes pel control
de fums i calor

Granollers, 21/11/2018

Puede consultar los datos y documentos de su expediente en Mis gestiones, que se encuentra en el
apartado de Trámites y formularios de Canal empresa, indicando el código identificador del trámite
(ID) y el NIF de la persona o su representante.

Doc.original signat per:
Serveis d'Administració
Electrònica 21/11/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0ATPWKCX7APORCLOL6UV4O6OBQGDPWML*
0ATPWKCX7APORCLOL6UV4O6OBQGDPWML

Data creació còpia:
21/11/2018
Data caducitat còpia:
21/11/2021
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