LEGALITZACIÓ D’INSTAL∙LACIONS (Inscripció al RITSIC)
Amb l’aplicació de la Llei 9/2014*, per tal de tramitar les altes, ampliacions i modificacions de les instal∙lacions (en el cas que la
reglamentació tècnica així ho estableixi), els TITULARS han de presentar a la Generalitat de Catalunya una declaració responsable en la
qual manifestin que compleixen els requisits preceptius i d’aquesta manera, la instal∙lació s’inscriu al Registre d’Instal∙lacions Tècniques de
Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).
Aquesta presentació es realitza telemàticament a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’entrada d’un
formulari electrònic en el qual se li adjunta la declaració responsable degudament signada pel titular de la instal∙lació.

AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DADES PERSONALS
Amb la finalitat de que el Gremi d’Instal∙ladors pugui actuar com a intermediari en la tramitació telemàtica, li
facilito les meves dades de contacte i l’autoritzo a tractar‐les amb aquest fi.
Així mateix, declaro que estic assabentat de que l’instal∙lador autoritzat que ha certificat la meva instal∙lació,
cedirà al Gremi aquest certificat, la declaració responsable que he signat, l’autorització de tractament de dades
personals i una fotocòpia del meu DNI** per tal d’extreure’n les dades necessàries per poder inscriure‐la al
RITSIC.
Dades de contacte del TITULAR DE LA INSTAL∙LACIÓ (per entrar‐les al RITSIC):
‐

Identificació:
o

o

(en cas de que el titular sigui una persona física):


Nom i cognoms : ____________________________________________________



DNI: ____________________

(en cas de que el titular sigui una persona jurídica):


Raó social: _______________________________________________



NIF: ____________________



Nom i cognoms del representant legal de la societat: _________________________________



DNI del representant legal de la societat: ____________________

‐

Adreça de contacte: ____________________________________________________________________________

‐

Telèfon de contacte: ____________________

Signatura titular
(Titular o representant legal, segons s’escaigui)

Data: ___ /___ / ______
D’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter
personal, el Gremi i l’instal∙lador informem que les dades de caràcter personal recollides, seran utilitzades estrictament amb la finalitat de poder realitzar la
tramitació i no seran utilitzades per a l’elaboració de perfils ni per a la presa automàtica de decisions. Així mateix, se l’informa de que les seves dades es
conservaran fins que no exerceixi el seu dret de supressió.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, indicant‐ho per escrit a Gremi d’Instal∙ladors de Girona C/Cartellà 8‐12 Pol. Ind.
Domeny (17007) Girona o per correu electrònic a: info@elgremi.cat. És necessari adjuntar una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
L’exercici dels seus drets és gratuït.
*Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal∙lacions i els productes (article 4.4)
** En cas de que el titular de la instal∙lació sigui una persona jurídica, caldrà NIF de la societat i DNI del representant legal.
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