PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ DE
COMPOSTS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV)1
CODI SIA
DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

CODI DIR3

A04026975

2

2

6

1

7

7

4

PERSONA INTERESSADA
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

REPRESENTANT (s’ha d’acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret)2
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Mitjà d’acreditació de la representació3

REA

Altres:

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ4
Notificació a:

Persona sol·licitant

Persona o entitat representant

Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques)

Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d’acord amb el que estableix l’article
14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana del Punt d’Accés General de l’Estat* s’enviaran:
A l’adreça electrònica de la persona interessada

A l’adreça electrònica del representant

Adreça electrònica diferent indicada a continuació:
*Disponible a l’adreça: http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Notificació per correu postal (seleccionau-ne una):
A l’adreça de la persona interessada

A l’adreça del representant

Adreça diferent indicada a continuació

Adreça postal
Codi postal
Província
Adreça electrònica

Localitat

Municipi
País

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom de la
instal·lació
Núm. APCA
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Municipi

Província

País

Telèfon

Fax

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA
D’acord amb les disposicions del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de composts
orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats, notific l’activitat per al seu control.
Pla de neteja de gestió de dissolvents de neteja en sec
Notificació general de COV

(cal adjuntar el full de càlcul corresponent)5

(cal adjuntar el full de càlcul corresponent)6

DOCUMENTACIÓ
Documentació que s’adjunta
1. Pla de neteja de gestió de dissolvents de neteja en sec
2. Notificació general de COV
3. Altres (especificau-los)

4.
5.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquest document.
Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu relatiu a la comunicació del consum de
dissolvents orgànics volàtils, per donar compliment al Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de
composts orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
Responsable del tractament: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.
Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès
legítim, d’acord amb el RGPD.
Termini de conservació de les dades personals: les dades de consums de dissolvents es conservaran durant el temps
necessari per al compliment de la finalitat per a la qual es varen recollir. Hi és aplicable el que preveu la normativa d’arxius i
documentació.
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets
d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments
automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del
tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades
personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (Seu Electrònica).
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta 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: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria
de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT O REPRESENTANT

,
(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

d

de 20

Instruccions
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. En absència de procediment a la Seu Electrònica.
Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015 estan obligats
a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de
conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes
presenta la sol·licitud presencialment, l’Administració pública ha de requerir-li que ho faci mitjançant
el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. A aquest efecte, s’ha de considerar
que la sol·licitud s’ha presentat en la data de la seva presentació electrònica.
2. En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s’han de consignar totes les dades del
sol·licitant en l’apartat corresponent («Sol·licitant»).
3. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic
d’apoderaments (REA), heu de presentar el document que l’acrediti i, en l’apartat «Documentació que
s’adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta acreditació.
4. Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions, llevat que estigueu obligats a
relacionar-vos telemàticament amb l’Administració, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. Amb aquesta comunicació s’ha de presentar el document en format de full de càlcul en el qual es
detalla el pla de gestió de dissolvents de neteja en sec.
6. Amb aquesta comunicació s’ha de presentar el document en format de full de càlcul en el qual es
detallen els dissolvents consumits durant l’any anterior.

