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Document acreditatiu d’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 

 
Us informem que d’acord amb la declaració responsable presentada amb data 15/04/2021 i codi 

identificador (ID) RF9YZRTYV , s’ha inscrit 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 

SECUCOM SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS SL 
 

NIF   

B02717890  
 

 

Número d’inscripció RASIC 
105000768 

 

Adreça 

Carrer-   fiveller, 171  
08205 - Sabadell 
 

 

  

Àmbit reglamentari Activitat Categoria Especialitats 

Protecció contra 
incendis 

Activitat: instal·lació 
Activitat: 
manteniment 

 
 
 
 
 
 
 

Sistemes de detecció i alarma  
Sist. d'abastament d'aigua  
Sist. hidrants  
Extintors d'incendis  
Sist. de boques d'incendis  
Sist. de columna seca  
Sistemes fixos d'extinció per 
ruixadors automàtics i aigua 
polvoritzada  
Sistemes fixos d'extinció per 
aigua nebulitzada  
Sist.d'extinció d'escuma física  
Sist.d'extinció per pols  
Sist.d'extinció agents gasosos  
Sistemes d'extinció per aerosols 
condensats  
Sistemes pel control de fums i 
calor  
Sistemes de senyalització 
luminescent 

 

Terrassa, 16/04/2021 

 

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. 
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Documento acreditativo 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 

 
Le informamos que de acuerdo con la declaración presentada en fecha 15/04/2021y código 
identificador (ID) RF9YZRTYV, se ha inscrito en el Registro de Agentes de la Seguridad Industrial de 
Catalunya, la persona física/jurídica con los datos siguientes: 
 

Datos identificativos 

Nombre de la persona/Razón social 
SECUCOM SEGURETAT I TELECOMUNICACIONS SL 

 

NIF 
B02717890 

 

Número de inscripción 
105000768 
 

 

Dirección 

Carrer-   fiveller, 171  
08205 - Sabadell 
 

 

  

 

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

 

Ámbito 
reglamentario 

Actividad Categoria Especialidades 

Protección contra 
incendios 
 
 

Actividad: 
instalación 
Actividad: 
mantenimiento 
 
 

 Sistemas de detección y alarma 
Sist. de abastecimiento de agua 
Sist. hidrantes 
Extintores de incendios 
Sist. de bocas de incendios 
Sist. de columna seca 
Sistemas fijos de extinción por rociadores 
automáticos y agua pulverizada 
Sistemas fijos de extinción por agua 
nebulizada 
Sist. de extinción de espuma fisica 
Sist. de extinción por polvo 
Sist. de extinción agentes gaseosos 
Sistemas de extinción por aerosoles 
condensados 
Sistemas para el control de humos y 
calor 
Sistemas de señalización luminiscente 

 

Terrassa, 16/04/2021 

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. 

 

 

 


