ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI476B

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO LABORATORIO DE ENSAIOS PARA O CONTROL DE
CALIDADE DA EDIFICACIÓN (LECCE)
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante/comunicante/declarante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE COMUNICACIÓN
ALTA

MODIFICACIÓN

Nº REXISTRO DE ENTIDADES E LABORATORIOS DE GALICIA MOTIVO DA MODIFICACIÓN

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que o LECCE cumpre os requisitos establecidos no anexo II do Real decreto 410/2010, do 31 de marzo, polo que se desenvolven os requisitos
esixibles ás entidades de control de calidade da edificación e aos laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación, para o
exercicio da súa actividade.
2. Que dispón da documentación xustificativa que así o acredita de acordo co disposto no citado decreto.
3. Que se compromete a manter o cumprimento das condicións deste decreto durante o período de tempo inherente ao desenvolvemento do
exercicio da actividade e a notificar ao órgano competente calquera modificación que afecte a esta declaración.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Xustificante de pagamento das taxas correspondentes (código 31.22.03).
Xustificante de pagamento do seguro de responsabilidade, avais ou fianzas.
Relación dos ensaios e as normas de aplicación para as cales presta servizos, agrupados en áreas.
Organigrama funcional da empresa e organigrama do persoal do laboratorio, coa súa titulación, formación e experiencia.
Lista de maquinaria ou equipos de que dispón e as súas características técnicas.
De ser o caso, xustificante de selos ou certificados de calidade

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
NIF da entidade declarante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado “Rexistros” co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar ás persoas
interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e
Vivenda. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral do IGVS, mediante o envío
dunha comunicación ao seguinte enderezo: Área Central - Fontiñas - 15781 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a
sx.igvs@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 31/2011, do 17 de febreiro, polo que regulan as condicións xerais exixibles para o exercicio da actividade das entidades e dos
laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación e a súa inscrición no rexistro correspondente.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Intituto Galego da Vivenda e Solo

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

