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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de l'enviament de documentació

•  Fitxer enviat: Notificacio oficial empresa essencial formulariIA3003SOLC200401103100 (3).pdf

•  Resum*: dc0bf2eb496bf5d7371b41be71a2b5d3

Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

*

Dades generals

Data de registre

01/04/2020 10:39:02

Número de registre

9015-407872/2020

Codi de tràmit (ID)

8HM6M5S9D

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària
ANNA MARIA TORREDEFLOT BARRUFET VAK KIMSA\, SA; NIF: 36982434K;
Persona jurídica

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.
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Dades d'identificació de l'empresa proveïdora/subministradora d'una empresa de serveis
essencials
Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació

Raó social

VAK KIMSA SA

Tipus de document d'identificació

NIF

Número d'identificació

A08290389

Adreça
Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Pagesia

Número

8

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08191

Província

Barcelona

Comarca

Vallès Occidental

Municipi

Rubí

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades del/de la representant
Nom

ANNA MARIA

Primer cognom

TORREDEFLOT

Segon cognom

I BARRUFET

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

36982434K

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix

936990000

Telèfon mòbil

650395150

Adreça de correu electrònic

vakkimsa@vakkimsa.com

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.

Correu electrònic



Pàgina 3 de 5

Declaració responsable en relació a la consideració d'activitat industrial
essencial inclosa en els apartats 2 i 4 de l'annex del RD 10/2020, de 29 de març 

Versió Adobe: 20.00620042

Activitat econòmica
Codi de grup d'activitat econòmica

Indústries manufactureres

Codi de subgrup d'activitat econòmica 

Fabricació de maquinària i equips ncaa

Si voleu més informació sobre les diferents activitats podeu consultar el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Productes o processos productius essencials
Recordeu que no es donarà per completada cap declaració que no inclogui els camps 'Codi de grup' i 'Codi de subgrup'
del bloc anterior 'Activitat econòmica'.

Productes o processos productius

maquinaria i serveis pels sectors alimentari i/o farmacèutic i/o d'higiene personal i/o de deterg

Comunicacions, notificacions i posada a disposició
D'acord amb l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
les notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud han de ser electròniques.

Indiqueu l'adreça electrònica en què voleu rebre els avisos de la posada a disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil
en què, addicionalment, rebreu un avís SMS.

Adreça de correu electrònic

vakkimsa@vakkimsa.com

Telèfon mòbil

650395150

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a
l'espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions
electròniques. Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista
de certificats admesos.

Recordeu:

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un
cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada. 

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau,
la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

NOTA IMPORTANT: No es donarà per completada cap declaració que no inclogui el
camp 'Activitat econòmica'.
Declaro responsablement

Que l'empresa de la qual sóc representant està constituïda i degudament inscrita i actualitzada en el registre mercantil i compleix
els requisits i les obligacions establertes en la normativa vigent.

Que l'empresa de la qual sóc representant legal, d'acord amb els apartats 2 i 4 de Annex inclòs en el Reial Decret-llei 10/2020, de
29 de març, en concordança amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada por el COVID-19, desenvolupa activitat industrial essencial de producció manufacturera o
presta serveis en la cadena de producció i distribució de productes considerats com a essencials.

Que conec que la inexactitud, falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanya a aquest
formulari, deixa sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l'exercici dels drets afectats des del moment del seu coneixement.
També pot comportar l'exigència de les responsabilitats previstes legalment. Així mateix, que estic informat/ada que l'Administració
pot fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent en qualsevol
moment.
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Que tinc poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona sol·licitant i assumeixo totes les responsabilitats
que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud.
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Protecció de dades
Tractament: serveis i tràmits gencat 
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma
corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de
tractament que proveeixen els serveis TIC 
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquests drets, més
informació a enllaç
Més informació: enllaç

Tractament: expedients administratius tramitats per l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 
Responsable: OGE 
Finalitat: gestionar els expedients tramitats relacionats amb l'activitat econòmica en el marc de la Finestreta Única Empresarial 
Legitimació: exercici de poders públics/obligació legal
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. Són encarregats de tractament:
provisió de serveis TIC i gestió dels tràmits inclosos a la carta de serveis 
Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament.
Cal utilitzar el formulari disponible a enllaç
 Més informació: enllaç

Tractament: Responsabilitat ambiental. 
Responsable: Direcció General d'Indústria. 
Finalitat: gestionar les dades de caràcter personal tractades en la tramitació d'expedients en l'àmbit competencial de la Direcció
General d'Indústria. 
Legitimació: obligació legal de conformitat amb el Reial Decret llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en concordança amb el Reial Decret llei 10/2020, de 29 de
març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis
essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
Destinataris: les vostres dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del
responsable del tractament. Així mateix, les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos
previstos per la llei o, en el seu cas, amb el consentiment previ de la persona interessada.
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament. Per exercir aquests drets,
podeu adreçar un correu a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat amb DNI electrònic o amb certificat digital reconegut.
Més informació: http://empresa.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/info-addicional/llistat-per-unitats-responsables/
direccio-general-dindustria/activitat-administrativa-de-la-direccio-general-dindustria/

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades


