DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ENTITAT FORMADORA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS (RD 513/2017)

ENTITAT (persona física o jurídica)

Nom/Raó social:

NIF:

Denominació comercial (si és diferent de l’anterior):
Domicili social:
Localitat:

CP:

Municipi:

Província:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Fax:

Pàgina web:

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

Adreça:
Localitat:

CP:

Província:

Telèfon:

Municipi:
Fax:

DECLARANT

Nom:
Actua en qualitat de:

Titular

Representant

AUTORITZAT (persona que presenta la documentació distinta del declarant)

Nom:

NIF:

TRAMITACIÓ

Inici activitat o ampliació/reducció d’especialitats

Canvi de domicili/raó social/denominació

Canvi de titular

Tancament d’activitat

ESPECIALITATS FORMATIVES DECLARADES

Sistemes de detecció i alarma d’incendis

Sistemes d’escuma física

Sistemes d’abastiment d’aigua

Sistemes d’extinció per pols

Sistemes d’hidrants

Sistemes d’agents extintors gasosos

Sistemes de boques d’incendi equipades

Sistemes d’extinció per aerosols condensats

Sistemes de columna seca

Sistemes pel control de fums i de calor

Sistemes ruixadors autom. i aigua polvoritzada

Extintors d’incendi

Sistemes fixes per aigua nebulitzada

Sistemes de senyalització luminiscent

El sotasignat declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de capacitat de representació suficient,
degudament acreditada segons la legislació aplicable, per a presentar aquesta declaració, així com també la
veracitat de les dades que s’hi indiquen.
A més, declara 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 següent
full d’aquest document.
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COMPROMISOS DECLARATS
1. Que com a representant de l’entitat, dispòs de poder legal suficient per actuar com a tal.
2. Que l’entitat que represent té escriptura de constitució i estatuts, els quals estan inscrits com cal en el registre mercantil o que,
com a titular de l’entitat individual declarada, dispòs de la documentació acreditativa de la seva constitució en l’àmbit fiscal i
laboral.

3. Que l’adreça declarada com a domicili social de l’entitat 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.

4. Que l’entitat declarada no està ja inscrita i que tampoc ha presentat declaració responsable per inscriure's en una altra
Comunitat Autònoma.

5. Que, en el cas de modificació de dades, dispòs dels drets legals exigibles per a dur a terme la tramitació d’aquesta i que estic

informat que qualsevol fet que suposi la modificació d’alguna dada inclosa a la declaració originària, així com el cessament de
l’activitat, haurà de ser comunicat per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la declaració
de responsable en el termini d’un mes. La falta de comunicació podrà suposar, a més de les possibles sancions econòmiques,
la immediata inhabilitació temporal.

6. Que l’entitat compleix les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes segons la normativa vigent, i en tot cas
autoritza l’autoritat competent a fer les comprovacions oportunes al respecte.

7. Que l’entitat és coneixedora que la inexactitud, falsedat o omissió de dades faculta l’Administració competent a inhabilitar-la
temporalment per a l’exercici de la seva activitat.

8. Que totes les dades consignades són certes i que l’entitat compleix amb els requisits establerts a l’annex C de la Guia tècnica

d’aplicació el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i
de la resta de normativa d’aplicació, que es compromet a mantenir-los mentre dura la vigència de l’activitat, que disposa de la
documentació que així ho acredita, i que la posarà a disposició de l’autoritat competent quan aquesta la requereixi al exercir
tasques de control i inspecció.

9. Que es responsabilitza de què les especialitats formatives indicades a la pàgina anterior s’imparteixin d’acord als continguts que

s’estableixen a l’esmentat Annex C, i a la resta de les normes que siguin d’aplicació, i que els mitjans tècnics i humans es
destinaran exclusivament a la formació impartida durant l’horari de la formació.
10. Que, d’acord amb el que disposen l’article 12 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals y garantia dels drets digitals 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, consent expressament 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 competent en
matèria d’indústria amb la finalitat de gestionar el registre sol·licitat, així com registrar les dades de la persona que actua
en representació.
11. Que es disposa d'un sistema de gestió documental que garanteix la conservació durant cinc anys de les actes de
realització dels cursos on han de constar, com a dades mínimes, la identificació de la persona que va impartir les classes,
les persones que van superar el curs, la durada del mateix, l'horari i el lloc en què es van impartir les hores de pràctica.

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.

I, perquè així consti a l’efecte de l’habilitació per a l’exercici de la formació indicada, el declarant signa aquesta declaració
responsable.
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