Certificat d’instal·lació frigorífica
I. Dades d’identificació
1. Dades de la persona titular o usuària
Nom o raó social

NIF/NIE/CIF

2. Dades de la instal·lació
Tipus via

Nom de la via

Municipi

Núm.

Polígon

Codi postal

Població

País

3. Dades de l’empresa frigorista
Nom o raó social

NIF/NIE/CIF

II. Proves
Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves i comprovacions de bon funcionament i compliment de les condicions
de seguretat reglamentàries, d’acord amb la ITC IF-09, i concretament, les assenyalades amb una X a continuació.
Prova d’estanquitat dels elements dels equips frigorífics (pressions en bar) 1 2
Pressions de projecte o memòria tècnica
Sistema frigorífic 1

Concepte

S. d’alta pressió

S. de baixa pressió

Sistema frigorífic 2
S. d’alta pressió

S. de baixa pressió

Sistema frigorífic 3
S. d’alta pressió

S. de baixa pressió

Pressió de servei nominal
Pressió de servei màxima
(PS)
Pressió de taratge
vàlvules seguretat
Proves realitzades
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Concepte

Sistema frigorífic 1
S. d’alta pressió

S. de baixa pressió

Sistema frigorífic 2
S. d’alta pressió

S. de baixa pressió

Sistema frigorífic 3
S. d’alta pressió

S. de baixa pressió

Pressió de prova de
resistència
Pressió de prova
d’estanquitat
Pressió desconnexió
limitador pressió

Comprovació del correcte funcionament dels detectors de fuites.
Comprovació del correcte funcionament de les vàlvules equilibradores de pressió i del compliment de les prescripcions
referents a les cambres d’atmosfera artificial.
Comprovació del correcte funcionament de les vàlvules de seguretat dels equips de pressió, dels limitadors de pressió, dels
aparells indicadors i de mesurament, i dels de protecció contra sobreintensitat i contactes indirectes de les instal·lacions
elèctriques.

III. Documentació complementària
Ha estat lliurat a la persona usuària el Manual d’instruccions de la instal·lació frigorífica, d’acord amb l’apartat 2.2 de la ITC IF-10
Ha estat lliurat a la persona usuària el Llibre registre de la instal·lació frigorífica, d’acord amb l’apartat 2.5 de la ITC IF-10

IV. Observacions i modificacions al projecte o memòria tècnica
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V. Certificació
Nom i cognoms

NIF/NIE

Com a professional frigorista habilitat de l’empresa frigorista a dalt indicada, certifica que:
- Ha realitzat la instal·lació referida d’acord amb els reglaments i disposicions vigents que l’afecten, i especialment, amb el
Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITC IF.
- La instal·lació s’ajusta al projecte o a la documentació tècnica corresponent, incloses, si s’escau, les modificacions que
s’indiquen en l’apartat IV.
- Les proves realitzades a la instal·lació detallades en l’apartat II.
Localitat i data
Signatura del professional frigorista

Segell de l’empresa frigorista

Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades del tràmit d’alta/modificació/baixa
d’instal·lacions frigorífiques seran incorporades al tractament "Registre públic en l'àmbit industrial" del qual és responsable la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 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 de l'afectat mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció
General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica:
bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
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1.En cas d’equips compactes, semicompactes o d’absorció hermètics, no cal fer prova d’estanquitat, llevat que s’observi que l’equip hagi sofert
alguna anomalia en el transport que l’hagi pogut afectar. Tanmateix, l’empresa instal·ladora o el director d’obra són responsables subsidiaris de
que els equips disposin del certificat d’estanquitat emès pel seu fabricant.
2.En cas de més de 3 sistemes frigorífics, adjunteu fulls addicionals.
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