ANNEX III
CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE LA INSTAL·LACIÓ PER AL SEU REGISTRE (SPR/UTPR)
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom del titular
NIF

Telèfon / e-mail

Adreça
CP

Localitat

Província

Nom de la instal·lació
(Si es diferent a la del titular)

DADES DE CONFORMITAT
........................................................................................................................., en qualitat
de Cap de la UTPR/SPR ............................................................................., amb la finalitat de
registre de la instal·lació,
CERTIFIC:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Que la distribució dels equips i els seus components i blindatges estructurals de les sales,
atenent a les seves àrees annexes, són els adequats per garantir que les dosis al públic i
els treballadors exposats estan per sota els límits legals, considerant una càrrega de
treball promig de ..........mA.min/setmana per equip.
Que el Projecte de la instal·lació se ha realitzat utilitzant les següents
normes/guies/codis tècnics (UNE, ISO, DIN, IEC, NCRP, GSN 5.11, ICRP, etc.).
Que els equips per instal·lar disposen de la documentació acreditativa del compliment
dels requisits legals necessaris per fer la inscripció registral.
Que el titular ha desenvolupat i documentat un programa de protecció radiològica per
al funcionament de la instal·lació.
Que s’ha establit un contracte escrit amb el titular amb el qual [s’han transferit / no
s’han transferit] a aquesta UTPR les obligacions legals relatives a la Definició i
Implantació del Programa de Protecció Radiològica i a la tramesa de l’Informe Periòdic
al CSN (1).
Que s’ha dut a terme la classificació dels treballadors exposats.
Que la dosimetria dels treballadors ha de ser [personal/ d’àrea] i s’ha contractat amb el
centre....................................................
Que el personal que dirigeix i opera disposa d’acreditació del CSN per aquestes
funcions.
Que en la construcció i muntatge de la instal·lació s’han incorporat les previsions del
projecte relatives a seguretat i protecció radiològica.

(1) Epígraf no aplicable a certificats emesos pel SPR
Les dades contingudes en aquest formulari,que són necessàries pel desenvolupament de les competències del Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç, del Ministeri de Sanitat i Política Social, de les comunitats autònomes i del Consell de Seguretat Nuclear, seran
tractats informàticament i queden sotmesos a allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades
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de caràcter personal

............................................, ........................de .............................................de 20......
Signatura

[Nom del cap del SPR/UTPR]
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