
Número d’expedient _______________

TITULAR/PROMOTOR

NOM I LLINATGES / RAÓ SOCIAL:......................................................................................................................NIF/CIF: ........................................................

EMPRESA INSTAL·LADORA

NOM:.............................................................................................................................................................  NIF: ...................................................................

DIRECCIÓ:............................................................................................................................. TELÈFON  D’ATENCIÓ : ...............................................................

CATEGORIA: ..................................................... NÚM . EMPRESA :............................................... EXPEDIT  PER:.....................................................................

INSTAL·LADOR AUTORITZAT

NOM:..................................................................................................................................................................DNI:...............................................................

CATEGORIA: ..................................................... NÚM . INSTAL·LADOR :...................................... EXPEDIT  PER:.....................................................................

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ: ......................................................................................................................................................................................

CP:.................................................................POBLACIÓ: .........................................................................................................................................................

NÚM. D'ENVASOS EN SERVEI: .............. NÚM. D'ENVASOS EN RESERVA:............. TOTAL ENVASOS: ................

           UD-125

ACTUACIÓ  REALITZADA:              NOVA INSTAL·LACIÓ      MODIFICACIÓ                         AMPLIACIÓ

ASSAIGS, PROVES I MESURAMENTS, I OBSERVACIONS

L’instal·lador autoritzat certifica que la instal·lació més a munt indicada està acabada, i compleix les condicions

tècniques i les prescripcions de la normativa que hi són d’aplicació, en especial, el Reglament tècnic de distribució i

utilització de combustibles gasosos i la instrucció tècnica complementària ITC-ICG-06, Reial decret 919/2006, de 28 de

juliol. Així mateix certifica que  s’han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per la normativa aplicable,

amb un resultat satisfactori i que els  materials i ventilacions, compleixin amb la reglamentació vigent.

L’empresa sotasignant garanteix, per un termini de quatre anys  comptadors des de la data a baix indicada contra

qualsevol deficiència de la instal·lació realitzada   atribuïble a una mala execució, així contra tota conseqüència que

d’això se’n derivi. 

__________________ , ______ d ______________ de 20 ____

Signatura de l’instal·lador autoritzat Segell de l’empresa instal·ladora
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CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ D'ENVASOS DE GLP PER ÚS PROPI

TIPUS D'ENVÀS: 

PRESSIÓ SORTIDA (bar): ..................                     VAPORITZACIÓ DE LA  BATERIA (kg/h): .........................

ÚS:           DOMÈSTIC INDIVIDUAL      DOMÈSTIC COLECTIU    COMERCIAL    INDUSTRIAL 

DIMENSIONS CASETA EXTERIOR (m): .......................................SITUACIÓ: .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

           UD-110                  I-350



Número d’expedient _______________

Croquis o plànol en planta i esquema de la instal·lació

Signatura de l’instal·lador autoritzat Segell de l’empresa instal·ladora
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