DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EMPRESES
DE SERVEIS RELATIUS A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL

Núm. d’expedient:
Núm. de procediment:
Espai que ha d’emplenar la UDIT

IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica)
NIF/NIE:
Nom/Raó social:
DOMICILI SOCIAL
Adreça:
Localitat:
Província:
Pàgina web:
Adreça electrònica:

CP:
Telèfon:

IDENTIFICACIÓ DEL DECLARANT
Nom:
Actua en qualitat de:
Titular
Representant:
data escriptura:
notari:

Població:
Fax:

NIF/NIE:

núm. escriptura:

IDENTIFICACIÓ DE L’AUTORITZAT (si escau)
Nom:
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça:
Localitat:
Província:
Adreça electrònica:

NIF/NIE:

CP:
Telèfon:

Població:
Fax:

TIPUS DE TRAMITACIÓ
Inici o ampliació d’especialitats o categories
Reducció d’especialitats o categories
Canvi de titular
Canvi de domicili social
Tancament de l’activitat
OBSERVACIONS

,

d

de 20

El sotasignat declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de capacitat de representació suficient,
degudament acreditada segons la legislació aplicable, per dur a terme la tramitació indicada a la
present declaració, així com també la veracitat de les dades que s’hi indiquen.

02.167-02/ 12

Firma del declarant

Autorització a emplenar quan la persona que presenta la documentació és distinta del declarant
Nom de l’autoritzat:

Firma del declarant:

NIF de l’autoritzat:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EMPRESES DE SERVEIS RELATIUS A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL
TIPUS DE TRAMITACIÓ
Inici o ampliació d’especialitats i categories

Reducció d’especialitats i categories

QUADRE D’ESPECIALITATS I CATEGORIES DECLARADES
EMPRESA INSTAL·LADORA DE BAIXA TENSIÓ
Categoria bàsica

Automatització I control

Quiròfans i sales
Làmpades de descàrrega,
d’intervenció
rètols lluminosos
EMPRESA INSTAL·LADORA DE LÍNIES D’ALTA TENSIÓ
LAT 1. Línies de tensió fins a 30 kV
EMPRESA D’INSTAL·LACIONS INTERIORS D’AIGUA
EMPRESA D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS
Instal·ladora
Mantenidora
EMPRESA INSTAL·LADORA DE GAS
Categoria A

Categoria B

Xarxes de distribució
d’energia

Locals amb risc d’incendi o
explosió

Instal·lacions generadores
LAT 2. Línies sense límit de tensió

SAT especialitat RITE
Categoria C

EMPRESA D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCTES PETROLÍFERS LÍQUIDS
Instal·ladora (categoria I)
Instal·ladora (categoria II)

Reparadora (categoria III)
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EMPRESA FRIGORISTA
Nivell 1
Nivell 2
Automantenidora de Nivell 1
Automantenidora de Nivell 2
EMPRESA D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ
Conservadora d’ascensors
Instal·ladora de grues torre per a obres
Conservadora de grues mòbils autopropulsades
Conservadora de grues torre per a obres
Fabricant de peus d’encastament o qualsevol altre element estructural de grues torre
EMPRESA D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Inst. Mant.
Inst. Mant.
Sistemes automàtics de detecció d’incendis
Sistemes de columna seca
Sistemes manuals d’alarma d’incendis
Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’aigua
Sistemes de comunicació d’alarma
Sistemes d’extinció per aigua polvoritzada
Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
Sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió
Sistemes d’hidrants exteriors
Sistemes d’extinció per pols
Sistemes de boques d’incendis equipades
Sistemes d’extinció agents extintors gasosos
Mantenidora i recarregadora d’extintors (marcau una de les dues opcions)
Dispòs d’un sistema d’assegurament de la qualitat en l’activitat de manteniment d’extintors (ISO 9.001).
Dispòs de l’autorització per a realitzar les recàrregues i el manteniment dels fabricants i/o importadors d’extintors.
EMPRESA D’EQUIPS A PRESSIÓ
Instal·ladora
Reparadora
Marca del precinte
EIP-1 Instal·lacions que no requereixen projecte
ERP-1 Equips a pressió fins a categoria I
EIP-2 Instal·lacions que requereixen projecte
ERP-2 Qualsevol equip a pressió
Instal·ladora (unions no permanents)
Reparadora (unions no permanents)
EIP-1 Instal·lacions que no requereixen projecte
ERP-1 Equips a pressió fins a categoria I
EIP-2 Instal·lacions que requereixen projecte
ERP-2 Qualsevol equip a pressió
EMPRESA MANIPULADORA DE GASOS FLUORATS
Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats
Sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats
Equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor
EMPRESA D’ENGINYERIA
EMPRESA PROJECTISTA/DISSENYADORA
EMPRESA CONSULTORA

,

d

de 20

Firma del declarant
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DECLAR
1. Que, la empresa declarada no està ja inscrita i que tampoc ha presentat declaració responsable per

inscriure's en una altra Comunitat Autònoma.

2. Que, com a representant de l’empresa, dispòs de poder legal suficient per actuar com a tal.
3. Que, l’empresa que represent té l’escriptura de constitució i estatuts, els quals estan inscrits com cal en

el registre mercantil o que, com a titular de l’empresa individual declarada, dispòs de la documentació
acreditativa de la seva constitució en l’àmbit fiscal i laboral.
4. Que les dades consignades en aquest document són certes i que les especialitats i categories indicades,
si s’escau, al quadre de la pàgina anterior compleixen amb tots els requisits exigits per la corresponent
reglamentació de seguretat industrial per a l'exercici de l'activitat segons l'annex informatiu “Requisits i
condicions tècniques de compliment obligatori segons especialitats i categories per a empreses de serveis relatius a
l’activitat industrial”.
5. Que dispòs de la documentació probatòria del compliment dels requisits i de les altres acreditacions
relacionades, que facilitaré a l’autoritat competent quan aquesta ho requereixi per al seu control o
inspecció.
6. Que, l'empresa té subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreix els danys
que es poden provocar per la prestació del servei, per la quantia mínima recollida en el corresponent
reglament, norma reguladora o instrucció tècnica de les especialitats i categories declarades.
7. Que l’empresa es compromet a mantenir el compliment dels requisits exigits durant la vigència de
l’activitat, així com a exercir la seva activitat complint les normes i els requisits que s’estableixin en els
corresponents reglaments o normes reguladores i, si s’escau, en les respectives instruccions tècniques,
ordres de desenvolupament i disposicions establertes per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
8. Que l’adreça del domicili social de l’empresa, declarada anteriorment, constitueix l’adreça legal a
l’efecte de sol·licitud d’informació i de notificació de queixes o reclamacions per part dels usuaris i
consumidors.
9. Que l’empresa és coneixedora que la inexactitud, falsedat o omissió de dades faculta l’Administració
competent a inhabilitar temporalment per a l’exercici de la seva activitat. Així com també és
coneixedora de la responsabilitat de comunicar a aquesta administració, en el termini d'un mes i
mitjançant una nova declaració de responsable, qualsevol fet que suposi la modificació d’una de les
dades de caràcter essencial incloses en aquesta declaració, així com el cessament de les activitats. La
falta de comunicació podrà suposar, a més de les possibles sancions econòmiques, la immediata
inhabilitació temporal.
10. El declarant autoritza l’Administració competent a obtenir, de forma directa dels òrgans competents,
els comprovants relatius al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
I, perquè així consti a l’efecte de l’habilitació per a l’exercici de les especialitats assenyalades, sign aquesta
declaració responsable.

,
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Firma del declarant

d

de 20
Segell de l’empresa

Protecció de dades
D’acord amb el que disposen l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, consentiu ex pressament que les dades
facilitades, així com les que puguin derivar-se de la seva gestió, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Direcció General d’Indústria i Energia
de Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, amb domicili al carrer del Bastió d’en Sanoguera, 07002 Palma.
La finalitat d’aquest tractament és gestionar el certificat d’empresa sol·licitat, així com registrar les dades de la persona que actua en representació de la mateixa.
S’informa que, en qualsevol moment, podeu exercir els drets reconeguts en la llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això us
heu de dirigir per escrit a la Direcció General d’Indústria i Energia enviant un registre oficial o un correu postal a l’adreça esmentada abans, identificant-vos
convenientment (referència, Protecció de dades).
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