Notificació de la concurrència de les condicions que no fan necessària l'auditoria
del sistema de prevenció de l'empresa
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms
DNI
En qualitat d

DECLARA
Que compleix les condicions que estableix l'article 29 del Reglament dels serveis de prevenció i en
conseqüència aporta, juntament amb la present declaració, les dades que s'especifiquen a continuació,
per al seu registre i consideració per l'autoritat laboral competent.

Dades de l'empresa

De nova creació

Ja existent

Nom o raó social de l'empresa/entitat sol·licitant

NIF/CIF

Adreça social
Localitat
Telèfon

Província

Codi postal

Activitat econòmica

Entitat gestora o col·laboradora AT i EP
Nombre de treballadors/ores

Tipus de centre de treball (taller, oficina, magatzem)

Data en què es va fer l'avaluació de riscos

Superfície construïda (m2)

G146NSST-005-02

Dades relatives a la prevenció de riscos
Riscos existents i activitat preventiva procedent

Signatura i segell de l'entitat

Lloc i data
Comunicació del Departament
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Gestió
d’activitats dels centres de treball”. La finalitat del fitxer és gestionar les comunicacions realitzades a
l’autoritat laboral en virtut d’activitats desenvolupades per centres de treball.
La unitat responsable del fitxer és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i les
dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel•lar-les i a oposar-vos al seu tractament,
en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgrelacionslaborals.tsf@gencat.cat i signat
electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
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