Núm. expedient*
Registre Instal·lació*
Núm REIC**
Núm CUPS/ Núm polissa
*(si requereix projecte /MTD) **(si és establiment industrial)

Certificat de posada en marxa d’aparell de gas
Dades de l’agent de posada en marxa
NIF/NIE/CIF

Nom i cognoms / Raó social
Telèfon

Correu electrònic

Inscripció RASIC /Registre corresponent

Adreça

Codi postal

Acreditació ENAC

Categoria

Municipi

Identificador SAT

Fabricant

Dades del titular i ubicació de la instal·lació
Nom i cognoms / Raó social del titular

NIF/NIE/CIF

Adreça

Codi postal

Municipi

Característiques dels aparells
Tipus de gas

GN

GLP

Biogàs

GNL

GNC

Aparells
quantitat

tipus *

marca

model

potència nominal

contrasenya

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

resultat combustió**

-

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

(*) Codis dels tipus:
TU Tipus únic
RM Radiador mural
VI
Vitroceràmica
AC Acumulador
CL
Escalfador
CO Cuina Forn
CT Caldera
EI
Escalfador infraroigs
EN Placa de focs
SE Assecadora
CM Caldera Mixta
GA Generador aire
ZZ
Cuina industrial
AG Aparell de gas

** S’ha d’annexar còpia de l’anàlisi dels productes de la combustió dels aparells que així es requereixi reglamentàriament

Certificat-agent de posada en marxa

doc_13985181_1.doc

CERTIFICA, en el dia d’avui:
1.

Que l’agent de posada en marxa, responsable de la posada en marxa dels aparells, ha realitzat les proves i comprovacions
indicades per la reglamentació vigent1, que s’adjunta el resultat de les anàlisi de combustió favorables, que el resultat de les
mateixes han estat satisfactòries i que els aparells, per tant, queda en disposició de servei.

2.

Aquest Certificat s’emet com a conseqüència de:

Nova Instal·lació

Correcció de Defectes

Verificació aparell

L’empresa signant d’aquest document garanteix, per un període equivalent a la data del primer control periòdic reglamentari comptats a
partir de la data a baix indicada, contra qualsevol deficiència de l’aparell atribuïble a una incorrecta posada en marxa i contra tota
conseqüència que se’n derivi. El titular, resta obligat a no modificar els aparells ni les seves condicions operatives sense la comunicació i
documentació exigible reglamentàriament.
signatura de l’instal·lador/a i/o

segell i signatura de l’agent de posada en marxa

lloc i data
El titular, en el dia d’avui queda assabentat que els seus aparells de gas queden en disposició de servei, i també de la seva responsabilitat
pel que fa al bon ús i manteniment.
signatura del titular, assabentat

lloc i data

