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

Tipus via

NIF/NIE/CIF

Nom de la via

Núm.

Municipi

Polígon

Telèfon

Codi postal

Població

País

Correu electrònic

2. Dades de la persona representant
Nom i cognoms

NIF/NIE/CIF

Telèfon

Correu electrònic

II. Dades de la instal·lació
Núm. d’instal·lació

1.Emplaçament de la instal·lació
Tipus via

Nom de la via

Municipi

Núm.

Polígon

Telèfon

Codi postal

Població

País

Correu electrònic

2. Característiques de la instal·lació
Bàsiques
Refrigerant circuit
circuit primari
Identificació
Grup de seguretat
L1
L2
L3
Gas fluorat
Càrrega (Kg)
Sí
No
Potència total absorbida (kW)

Model IF-24-01

3 exemplars (Administració, OC i titular)

Nivell
1

2

Refrigerant circuit secundari
Identificació
Grup de seguretat
L1
L2
L3
Gas fluorat
Càrrega (Kg)
Sí
No

III. Comunicació
Comunico:
El canvi de refrigerant de la instal·lació descrita.

IV. Declaració
Declaro:
Declaro:
Que el titular de la instal·lació disposa de la documentació reglamentària per realitzar aquest tràmit:
- Certificat d’execució del canvi de refrigerant emès per empresa frigorista, que inclogui que no s’han alterat les
característiques de la instal·lació.
- Certificat de reciclatge o de tractament de residus del refrigerant recuperat, signat per empresa gestora de residus
autoritzada.
Que com a:
Titular estic informat

Representant estic informat i he informat al titular de la instal·lació,

De que:
- Les dades consignades en aquest formulari són correctes i que sóc coneixedor de què la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter
essencial de les dades declarades comportarà deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se’n tingui
coneixement, sens perjudici de l’inici de les actuacions corresponents i l’exigència de les responsabilitats previstes en la legislació.
- L’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la
corresponent documentació.
Localitat i data
Signatura de la persona titular o representant de la instal·lació

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.

