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CODI
NOM

023
Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l’activitat
industrial (nova/ampliació d’especialitat o categoria)

I NFO R M A C IÓ GENERAL DEL TRÀMIT
OBJECTE

Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis
relatives a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories
d'empreses existents.

ABAST

·

·

·

NORMATIVA

·

APLICABLE

·

·
·

·

·

GT.023-01/12

·

Aquest procediment només s’aplica a les noves inscripcions, a les modificacions de
l’activitat per ampliació i als canvis de domicili social que es facin conjuntament
amb una ampliació.
Aquest procediment no inclou les modificacions de l’activitat per reducció, els
canvis de titular, els tancaments de l’activitat i els canvis de domicili social que no
vagi acompanyat d’una ampliació. Aquestes tramitacions es faran mitjançant el
TNI-099.
S'exclouen d’aquest tràmit les activitats empresarials d’agents col·laboradors
autoritzats: organisme de normalització, entitat d'acreditació, entitat de
certificació, laboratori d'assaig, entitat auditora i d'inspecció, laboratori de
calibratge, organisme de control, verificador mediambiental i altres agents
(inspecció tècnica de vehicles, organisme verificador de metrologia...).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
Decret 25/2003, de 28 de març, pel qual es crea la unitat d'informació i tràmit i es
regula la posada en funcionament d'instal·lacions industrials en l'àmbit de les Illes
Balears.
Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes
reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009 i
a la Llei 25/2009, relatives al lliure accés a les activitats de serveis.
Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten diverses normes en
matèria d'energia i mines a la Directiva europea de serveis.
Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del Registre
Integrat Industrial.

Per a més informació, podeu consultar l'annex informatiu “Requisits i condicions tècniques
de compliment obligatori segons especialitats i categories per a empreses de serveis relatius a
l’activitat industrial” que recull tots els reglaments específics segons les especialitats i que
trobareu a la fitxa del tràmit.
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CLASSIFICACIONS
AFECTADES

OBSERVACIONS

TAXA

Podeu consultar les taxes actualitzades per Internet a http://industria.caib.es. El pagament
es podrà realitzar en una entitat bancària o a les nostres oficines mitjançant targeta.

DOCUMENT
SORTIDA

· Empresa instal·ladora de baixa tensió
· Empresa instal·ladora de línies d’alta tensió
· Empresa d’instal·lacions interiors d’aigua
· Empresa d’instal·lacions tèrmiques en edificis
· Empresa instal·ladora de gas
· Empresa d’instal·lacions de productes petrolífers líquids
· Empresa frigorista
· Empresa d’aparells d’elevació i manutenció
· Empresa d’instal·lacions contra incendis
· Empresa d’equips a pressió
· Empresa manipuladora de gasos fluorats
· Empresa d’enginyeria
· Empresa projectista i dissenyadora
· Empresa consultora
· Identificació presencial: La persona que vulgui presentar o recollir la documentació
de l’expedient haurà de mostrar l'original del seu DNI o equivalent.
· Desistiment de la sol·licitud: En els casos en què no es corregeixin les deficiències
que es detectin en la documentació, si és el cas, en un termini de 10 dies des de la
seva notificació, o no es justifiqui davant la UDIT el pagament de la taxa
corresponent, en un termini de 10 dies des de la presentació de l’expedient, es
considerarà que el titular desisteix de la seva tramitació.
· Les dades declarades a la tramitació s'incorporaran d'ofici en el Registre Integrat
Industrial regulat pel RD 559/2010.
· En cas d’ampliació d’activitat, a la declaració responsable només s’indicaran les
especialitats i categories que s’ampliïn.

Justificant d’inscripció com a empresa habilitada.

DOCUMENTACIÓ

A PRESENTAR

Els documents amb codi els podeu aconseguir a les nostres oficines o per Internet a http://industria.caib.es
CODI
EXTERN

GT.023-01/12

EXTERN

02.167

DOCUMENTACIÓ
NIF o equivalent de
l’empresa declarant
NIF o equivalent del
declarant

Declaració
responsable
d’empreses de
serveis relatius a
l’activitat industrial
(inclou 3 fulls)

CONDICIONS

REQUISITS DE PRESENTACIÓ

Sempre

Fotocòpia

Sempre

Fotocòpia

Sempre

▪ Ha de ser un original.
▪ Tots els fulls han d’estar firmats pel declarant, a més el
tercer full ha d’estar segellat per l'empresa.
▪ Només poden firmar els fulls de la declaració el titular
o el representant legal acreditat per document públic.
▪ Quan l’expedient el presenti una persona diferent del
titular o del representant legal que firma la sol·licitud,
el declarant haurà d’emplenar i firmar l’apartat
“Autorització a emplenar quan la persona que presenta la
documentació és distinta del declarant”.
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