DECLARACIÓ DE DADES AL REGISTRE INTEGRAT
INDUSTRIAL - DIVISIÓ A

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

TITULAR (persona física o jurídica)

Nom/Raó social:
Domicili social:
Localitat:
Província:

NIF/NIE:
CP:
Adreça electrònica:

Municipi:
Telèfon:

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ (només si és diferent del domicili social)

Adreça:
Localitat:
Província:

CP:

Municipi:
Telèfon:

DECLARANT

Nom:
Actua en qualitat de:

NIF/NIE:
Titular

Representant

AUTORITZAT (persona que presenta la documentació distinta del declarant)

Nom:

NIF/NIE:
Inici de l’activitat
Modificació de dades

TIPUS DE TRAMITACIÓ

Canvi de titular

(núm. RI:

)

Cessament de l’activitat
ESTABLIMENT INDUSTRIAL

Denominació o rètol:
Adreça:
Localitat:
Telèfon:

CP:
Fax:

Municipi:

CODIS CNAE

CNAE principal:

Altres CNAE:

INDICADORS DE L’ESTABLIMENT

Especificació de l’activitat:
2
Superfície (m ):
Nombre d’empleats:

Potència contractada (kW):
10-49
50-249

1-9

250 o més

02.004-04/19

OBSERVACIONS

En compliment del que disposen el 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, i el
Reglament del Registre Integrat Industrial d’àmbit estatal, declar que les dades de l’establiment industrial
consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor que la inexactitud o falsedat de les dades
declarades podrà comportar la cancel·lació de la inscripció als registres d’activitats específiques corresponents,
així com la instrucció del corresponent expedient sancionador, el cessament automàtic de l’activitat o
inhabilitació temporal de l’exercici de l’activitat, quan sigui necessari.
A més, declar conèixer les condicions d’utilització de les dades personals facilitades i acceptar que el seu
tractament es faci en els termes que disposa l’apartat “Protecció de dades personals” que figura en el revers
d’aquest document.

,

d

Firma del declarant

UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT (UDIT)
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DECLARACIÓ DE DADES AL REGISTRE INTEGRAT
INDUSTRIAL - DIVISIÓ A

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

02.004-04/19

Protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei
Orgànica 3/2008, de 5 de desembre i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), s’informa que les dades
personals seran tractades per la UDIT i la Direcció General de Política Industrial (industria.caib.es) amb seu al carrer
del Bastió d’en Sanoguera, 07002 Palma uditpalma@dgindust.caib.es.
Legitimació: la normativa en matèria d’activitats i instal·lacions industrials, empreses i mines. Així com la de
caràcter general que li és d’aplicació.
Finalitat: gestionar la tramitació de l’expedient que es presenta, i si s’escau, als efectes d’inspecció posterior o estadístic.
Destinatari: no se cediran dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el
RGPD.
Conservació: mentre la persona física no en sol·liciti la supressió, i sempre en funció dels terminis legals aplicables.
Drets: es pot exercir els drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat,
d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets».
Amb posterioritat a la resposta o al fet que no n’hi hagi en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades de la CAIB: Conselleria de Presidència (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
protecciodades@dpd.caib.es.

UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT (UDIT)

