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R/N: E0519
G346NSIN-074-00
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
Dades de la instal·lació
Indiqueu el tipus d'instal·lació (marqueu només una opció):
Núm. de registre (empleneu aquestes dades només si tramiteu una modificació, un canvi de titular o una baixa)
Declaració
Actuant com a
Empresa instal·ladora
Declaro de forma responsable:
 
Que les dades de la instal·lació objecte d'aquesta declaració són les que consten al/s formulari/s que acompanyen aquest document. 
 
En el cas de tramitar la posada en servei, la modificació de característiques tècniques o de dades administratives o el canvi de titular de la instal·lació: 
- Que la instal·lació compleix tots els requeriments de la normativa aplicable, i que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.
- Que em comprometo a complir els 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.
Que en el cas de signar aquest document de forma manuscrita, em comprometo a conservar-ne l'original.
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'Admininistració 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.
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