DECLARACIÓ RESPONSABLE
DE REPARADORS D’INSTRUMENTS DE MESURA SOTMESOS A CONTROL METROLÒGIC
DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL

CODI DIR3: A04035942

TITULAR (persona física o jurídica)

Nom:
Domicili social:
CP:
Municipi:
Correu electrònic (per a avisos de notificacions):

NIF:
Localitat:
Província:
Telèfon:

REPRESENTANT LEGAL (si n’hi ha i firma la declaració responsable)

Nom:
Acreditació (REA, escriptura pública, BOIB, altres):

NIF:
Identificació:

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ (si és diferent del domicili social)

Correu electrònic (per a avisos de notificacions):

Telèfon:

Desitja rebre la notificació en paper (si en té dret):
Adreça:
CP:
Municipi:

SI (s’ha d’indicar l’adreça postal)
Localitat:
Província:

NO

AUTORITZAT (persona que presenta la documentació distinta del declarant que firma. Ha de mostrar el DNI original)

Nom:

NIF:

TIPUS DE TRAMITACIÓ

Inici de l’activitat

Cessament de l’activitat

Modificació de l’activitat (especificau):

INSTRUMENTS DE MESURA DELS QUALS L’EMPRESA ÉS REPARADORA (Normativa d’aplicació: Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per
la qual es regula el control metrològic de l’estat de determinats instruments de mesura i a les bones pràctiques que puguin ser d’aplicació)

Sistemes de mesura de camions cisterna
Opacímetres
Emissions de gasos d’escapament vehicles
Taxímetres
Sortidors o dispensadors
Sortidors o dispensadors destinats al subministrament a
vehicles automòbils de substancies no destinades al seu
ús com a combustible
Manòmetres
Manòmetres electrònics
Registradors de temperatura i termòmetres
Instruments de pesatge no automàtic
Instruments de pesatge automàtic
Comptadors elèctrics estàtics d’energia activa en corrent
alterna, classes a, b i c

Comptadors elèctrics estàtics d’energia, estàtics
combinats, activa classes a, b, i c i reactiva classes 2 y
3, a instal·lar en subministres d’energia elèctrica fins a
15 Kw que incorporen dispositius de discriminació
horària i telegestió
Determinació del contingut de sucre al most del raïm, al
most concentrat i al most rectificat
Sonòmetres i calibradors acústics
Comptadors d’aigua freda, tipus A i B
Sistemes pel control d’afluència en locals de pública
concurrència
Comptadors incorporats a les màquines recreatives i
d’atzar tipus “B” y “C”
Cinemòmetres
Etilòmetres

Protecció dades personals

02.173-04/22

COMPROMISOS DECLARATS
1. Que l’empresa està legalment constituïda i que el declarant disposa de capacitat legal de representació suficient, degudament
acreditada segons la legislació aplicable, per dur a terme la tramitació.
2. Que l’empresa disposa dels mitjans i coneixements tècnics reglamentàriament establerts a la Llei 32/2014, i en el Reial decret
244/2016 de Metrologia, i que disposa de la documentació que així ho acredita.
3. Que es compromet a la utilització dels procediments tècnics reglamentats i, en el seu cas, de les normes tècniques aplicables així com
a l’acceptació expressa d’actuar sobre els instruments amb probitat i respecte a les normes de control metrològic de l’estat i a les bones
pràctiques que puguin ser d’aplicació.
4. Que es compromet a mantenir el compliment dels requisits exigits durant la vigència de l’activitat, així com a complir les disposicions
reglamentàries d’aplicació, incloses les vigents a la Comunitat Autònoma on actuï.
5. Que en les intervencions i en els documents que derivin de les actuacions com a reparador d’instruments de mesura utilitzarà els
precintes i el número d’identificació que li assigni l’òrgan competent de l’Administració Pública.
6. Que l’empresa actuarà com a reparadora dels instruments de mesura indicats en aquesta declaració.
7. Que es compromet a comunicar a l’Administració competent en matèria de metrologia qualsevol canvi de les circumstàncies que van
donar lloc a la inscripció al Registre de Control Metrològic, així com el cessament de l’activitat, en el termini d’un mes.
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 (industria.caib.es)
amb seu al carrer del Bastió d’en Sanoguera, 07002 Palma uditpalma@dgindust.caib.es.*
Legitimació: la normativa en matèria d’indústria, mines, activitats radioactives i la normativa 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: UDIT i entitats col·laboradores (Direcció General de Política Industrial i Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, entre d’altres).
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».
Delegació de Protecció de Dades de la CAIB: Conselleria de Presidència (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). protecciodades@dpd.caib.es.
* Més informació, al full de protecció de dades de la fitxa del procediment que es troba a la seu electrònica de la CAIB.
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