Generalitat de Catalunya

Organisme de Control
Núm. d'expedient
Núm. d'instal·lació

Certificat d'inscripció i reconeixement per manca d'antecedents per a
instal·lacions frigorífiques
Dades del titular
Nom

DNI/NIF

Adreça

Codi Postal

Població

Província

Telèfon

Emplaçament de la instal·lació
Adreça

Codi Postal

Població

Província

Característiques de la instal·lació
Classe:

Tipus d’instal·lació

(Nivell 1) Memòria

(Nivell 2) Projecte

Procés industrial
Climatització

Model de certificat d’inscripció IF-13.2 Març 2013. 3 exemplars (administració, OC i titular)

Classificació del local:
A
B
Classificació sistema de refrigeració:
Nombre de sistemes frigorífics:
Tipus sala de màquines
específica

Fabricació de Gel

Altres

Tipus 3:

Equips Compactes:

Tipus de refrigerant

L1

L2

L3

Potència elèctrica total instal·lada en compressors (kW):
Prevenció de la Legionel·losi
Instal·lació afectada pel Decret 352/2004:
No
Sí:
Baix risc
Alt risc
Notificació preceptiva l’Ajuntament

Dades de la persona autora de la documentació tècnica
Nom

DNI/NIF

Certificació
En /Na (nom i cognoms) ...................................................................................................................... amb NIF ...............................,
com a inspector/a de l’organisme de control autoritzat per la Generalitat de Catalunya (nom) ..........................................................
CERTIFICA
Que, d’acord amb la Instrucció que aprova els procediments d’actuació dels organismes de control en l’àmbit reglamentari de les
instal·lacions frigorífiques , el titular de la instal·lació frigorífica ha presentat correctament la documentació següent:
-

Declaració responsable on fa constar la inexistència de la documentació relativa a la inscripció de la instal·lació.

-

Còpia del contracte subscrit amb l’empresa distribuïdora d’energia, certificat d’instal·lació elèctrica o qualsevol
altre document de la instal·lació que justifiqui la posada en funcionament de la mateixa amb anterioritat al 8 de
setembre de 2011, i còpia de la darrera factura de consum.

G146NSIN-033-00

C
D
Tipus 1
Tipus 2
Fluïd secundari:
aire lliure
sense sala

Conservació Productes

Memòria tècnica simplificada en què es descriu la instal·lació frigorífica signada per l’empresa frigorista o un/a
tècnic titulat competent , amb esquema de principi i plànol de canonades de distribució de refrigerant.
o
Projecte tècnic simplificat en què es descriu la instal·lació frigorífica signat per tècnic titulat competent, amb
esquema de principi i plànol de canonades de distribució de refrigerant .
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-

Butlletí de revisió de l’empresa frigorista, sense defectes

-

Certificat d’instal·lació elèctrica signat per empresa instal·ladora d’electricitat

-

Contracte de manteniment amb empresa frigorista del nivell 1 o 2 corresponent

I fa constar que

en el Butlletí de revisió de l’empresa frigorista /

en l’acta d’inspecció periòdica feta en

data .................................... a la instal·lació frigorífica descrita, no s’han trobat defectes greus o molt greus, i emet aquest certificat
d’inscripció i reconeixement d’instal·lació per manca d’antecedents administratius.
Lloc i data:
Signat per l’inspector/a i segellat per l’OC:
(Aquesta certificació té l’efecte administratiu d’inscripció de la instal·lació)

Model de certificat d’inscripció IF-13.2 Març 2013. 3 exemplars (administració, OC i titular)

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 Servei d'inspecció, del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la
finalitat d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l'aplicació de la
legislació en aquest àmbit. 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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