Generalitat
de Catalunya

R/N: E0519

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o
la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial
NOTA: Les dades declarades han de fer referència a una única instal·lació
Dades del titular
Nom i cognoms / Raó social

DNI / NIF / NIE / Passaport

PAULA CANTÓ PLA

77859874K

Dades de la instal·lació
Indiqueu el tipus d'instal·lació (marqueu només una opció):
Grua Torre
Grua mòbil autopropulsada
Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics
Instal·lació d'equips a pressió
Instal·lació frigorífica
X

Instal·lació elèctrica de baixa tensió
Instal·lació elèctrica d'alta tensió
Instal·lació petrolífera par al consum a la mateixa instal·lació
Instal·lació tèrmica en un edifici
Instal·lació de gasos combustibles
Instal·lació de bancs solars

Identificació (empleneu aquestes dades només si tramiteu una modificació, un canvi de titular o una baixa)
Núm de registre

Núm CUPS (només en el cas d'instal·lacions elèctriques)

Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

SANT ANTONI

Polígon industrial

G346NSIN-074-00

Bloc

93

Nau

Escala

Pis

Porta

Codi postal

2
Província

0

Comarca

BARCELONA
Municipi

Població

País

CALELLA

8

3

7

0

Generalitat
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R/N: E0519

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

Declaració
Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

PAULA CANTÓ PLA

77859874K

Actuant com a

X

Titular

Representant legal / apoderat / ada

Declaro de forma responsable:
Declaracions genèriques

- Que les dades de la instal·lació objecte d'aquesta declaració són les que consten al/s formulari/s que acompanyen aquest document.
- Que en el cas de signar aquest document de forma manuscrita, em comprometo a conservar-ne l'original.
Declaracions específiques

En el cas de tramitar la posada en servei o la modificació de la instal·lació:
- Que d'acord amb el certificat d'instal·lació i, si escau, el certificat de direcció i acabament d'obra, la instal·lació compleix la
normativa aplicable.
- Que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.
- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la
normativa aplicable.
En el cas de tramitar el canvi de titular de la instal·lació:
- Que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.
- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la
normativa aplicable.
En el cas de tramitar la baixa de la instal·lació:
- Que la instal·lació ha quedat fora de servei.

Signatura
Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de
Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.
Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.
S'informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori
a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat
d'inspecció i control de l'Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

G346NSIN-074-00

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu
3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat. Així mateix, s'informa que
d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts
legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formulari perquè d'acord amb l'article 1.2-14 del text refós
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l'article
21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.
Signatura

LOPD: segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin seran
incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d 'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat d 'acomplir la funció
inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l 'aplicació de la legislació en aquest àmbit. Podeu exercir els
vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos
Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat
Informació: L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la
corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades comportarà, amb l 'audiència prèvia de la persona
interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se 'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l 'exigència
de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

