Comunicació i Declaració Responsable per a la inscripció al RASIC
en la branca de professionals de la instal·lació

I. Dades d’identificació i localització
Dades del presentador (gestor, gremi, ...)
Entitat presentadora

NIF /NIE/CIF

Telèfon

Correu electrònic

Dades d’identificació del titular
Nom i Cognoms

Tipus de via

Codi postal

NIF /NIE

Nom de via

Número

Població

Província

Pis

Municipi

Telèfon

Comarca

Fax

Correu electrònic

II. Selecció dels tipus de carnets i modalitats de tràmits
Modalitat que es comunica*

ITE

Instal·lador/a-mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques en edificis

IMCA

Instal·lador/a-mantenidor/a de calefacció i aigua calenta sanitària

IMCL

Instal·lador/a-mantenidor/a de climatització

OGRT

Operador/a / Conductor/a de grua torre

OGMA

Operador/a de grua mòbil autopropulsada Categoria

Renovació

A

B

EP

*modalitats: comunicació d’inici, comunicació canvis substancials, duplicat i adequació al RASIC

III. Comunicació i Declaració responsable
Nom i cognoms
Actuant com a

NIF /NIE/CIF
titular

representant

D’acord amb el que estableix l’article 112 del Decret 30/2010, de 2 de març pel qual s’aprova el reglament de
desplegament de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial, i d’acord amb els carnets seleccionats,

Comunico:
Que inicio les activitats relacionades amb els carnets seleccionats i

Declaro:
Declaració dels requisits específics
1. Que sóc major d’edat
2. Que disposo de la competència professional necessària per realitzar les funcions corresponents als carnets seleccionats,
d’acord amb l’article 109 del Decret 30/2010, de 2 de març, i que disposo de la documentació que així ho acredita:
Certificat de resultat favorable de l’examen realitzat per la Generalitat
Certificat de resultat favorable de l’examen realitzat en una altra CC.AA.
Certificat de professionalitat emès per un centre de formació autoritzat
Titulacions de nivell superior i de formació professional (marqueu en el full annex la titulació corresponent)
Experiència laboral en els àmbits corresponents, si així ho requereix la normativa específica.
Carnet
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3. Que, en el cas de les activitats de maneig de grues torre i grues autopropulsades, adjunto el certificat mèdic
actualitzat i específic pel maneig de les grues.

Aspectes generals a declarar
Que compleixo els requisits i obligacions establerts en l’article 108 del Decret 30/2010, de 2 de març de seguretat
industrial i la normativa que són d’aplicació a les activitats corresponents als carnets seleccionats.
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor de que la inexactitud o falsedat de les
dades declarades pot comportar deixar sense efecte el tràmit corresponent i l’exigència de les responsabilitats previstes
a la legislació vigent. Les infraccions podran ser sancionades amb una multa de fins a 100.000€.
Que estic informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades i tinença de la corresponent documentació.

Observacions

Data

Localitat

Signatura del/ de la titular o representant

Protecció de dades: d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades de les persones seran incorporades al fitxer Expedients administratius, del qual és responsable l'Oficina de Gestió
Empresarial (OGE), amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial, i impulsar i
resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals,
passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça de correu electrònic: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat
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Titulacions exigides per l’accés directe al carnet d’instal.lador d’instal.lacions tèrmiques en edificis
(ITE)
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció
de calor (amb o sense conveni amb el departament competent) o titulacions equivalents d'acord amb el RD
777/1998, de 30 d'abril (BOE 08/05/1998)

Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (amb o sense
conveni amb el departament competent)o titulacions equivalents d'acord amb el RD 777/1998, de 30 d'abril
(BOE 08/05/1998)

Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de
manutenció en un centre amb conveni amb el departament competent

1

Enginyers industrials o altres titulacions equivalents (especificar) :
Títol:
Normativa que el regula:
Data i centre d’expedició

1

Enginyers tècnics industrials o altres titulacions equivalents (especificar) :
Títol:
Normativa que el regula:
Data i centre d’expedició

1.Si es declara que es disposa de qualsevol altra titulació diferent a enginyer tècnic industrial o enginyer industrial, l’OGE no emetrà el CARNET en el
mateix moment sinó que consultarà a l’òrgan competent per a què un cop analitzat el contingut de la titulació , informi sobre la seva equivalència.

