GENERALITAT DE CATALUNYA

CERTIFICAT D’EMPRESA

CERTIFICADO DE EMPRESA

REGLAMENT (UE) NÚM. 517/2014 I
2015/2067 I

REGLAMENTO (UE) Nº 517/2014 Y
2015/2067 Y

RD 115/2017, de 17 de febrer
RD 138/2011 de 4 de febrer
RD1027/2007 de 20 de juliol

R.D. 115/2017, de 17 de febrero
RD 138/2011 de 4 de febrero
RD1027/2007 de 20 de julio

Núm. de certificat 09 / 2110000621/IF

Núm. de certificat 09 / 2110000621/IF

CERTIFICAT D’EMPRESA
D’APARELLS FIXOS DE
REFRIGERACIÓ, APARELLS FIXOS
D’AIRE CONDICIONAT I BOMBES
DE CALOR FIXES, I UNITATS DE
REFRIGERACIÓ DE CAMIONS I
REMOLCS FRIGORÍFICS, QUE
CONTINGUIN GASOS FLUORATS
D’EFECTE D’HIVERNACLE

CERTIFICADO
DE
EMPRESA
DE
APARATOS
FIJOS
DE
REFRIGERACIÓN, APARATOS FIJOS
DE
AIRE
ACONDICIONADO
Y
BOMBAS DE CALOR FIJAS Y
UNIDADES DE REFRIGERACIÓN
DE CAMIONES Y REMOLQUES
FRIGORÍFICOS, QUE CONTENGAN
GASES FLUORADOS DE EFECTO
INVERNADERO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SUB-DIRECCIÓ GENERAL DE
SEGURETAT INDUSTRIAL

CERTIFICA:
CERTIFICA:

Que l’empresa FACILITIES REIF2
SERVICES SL

Que l’empresa FACILITIES REIF2
SERVICES SL

amb NIF B25830225

amb NIF B25830225
D’acord amb la declaració responsable
presentada per l’empresa, aquesta compleix
amb els requisits de qualificació establerts
al RD 115/2017 per a la realització de les
activitats següents:

De acuerdo con la declaración responsable
presentada por la empresa, ésta cumple con
los requisitos de cualificación establecidos
en el R.D. 115/2017 para la realización de
las siguientes actividades:

Signatura
La Sub-direcció General de Seguretat
Industrial
Departament d’Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya

RELACIÓ D’ACTIVITATS HABILITADES
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Serveis Administració
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Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0JRPBOOG8ET5BKTT955CJ1IGI7UANUID*
0JRPBOOG8ET5BKTT955CJ1IGI7UANUID

Data creació còpia:
23/02/2021 13:56:17
Data caducitat còpia:
23/02/2026 00:00:00
Pàgina 1 de 2

a)
b)
c)

GENERALITAT DE CATALUNYA

d)
e)
f)

Instal·lació d’equips amb sistemes frigorífics de refrigerants fluorats.
Manteniment o revisió d’equips amb sistemes frigorífics de refrigerants fluorats,
inclosa la càrrega i recuperació de refrigerants fluorats.
Certificació del càlcul de càrrega de gas en equips amb sistemes frigorífics de
refrigerants fluorats.
Manipulació de contenidors de gasos fluorats refrigerants.
Control de fuges de refrigerants.
Desmuntatge.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES HABILITADAS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instalación de equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes fluorados.
Mantenimiento o revisión de equipos con sistemas frigoríficos de refrigerantes
fluorados, incluida la carga y recuperación de refrigerantes fluorados.
Certificación del cálculo de la carga de gas en equipos con sistemas frigoríficos
de refrigerantes fluorados.
Manipulación de contenedores de gas fluorados refrigerantes.
Control de fugas de refrigerantes.
Desmontaje.

LIST OF AUTHORISED ACTIVITIES

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Installation of equipment containing refrigeration systems fluorinated refrigerant.
Maintenance and revision of refrigeration systems fluorinated refrigerant,
including loading and recovery of fluorinated refrigerants.
Certification of the calculation of the gas charge in equipment with refrigeration
systems with fluorinated refrigerants.
Handling of fluorinated gas refrigerant containers.
Refrigerant leakage control.
Disassembly.

LISTE DES ACTIVITÉS AUTORISÉES
Installation d’équipements dotés de systèmes frigorifiques chargés en fluides
frigorigènes fluorés.
Entretien ou révision des équipements dotés de systèmes frigorifiques chargés
b)
en fluides frigorigènes fluorés, y compris la charge et la récupération des fluides
frigorigènes fluorés.
Certification du calcul de la charge en gaz dans les équipements dotés de
c)
systèmes frigorifiques à fluides frigorigènes.
Manipulation de conteneurs de gaz fluorés réfrigérants.
d)
Contrôle des fuites des réfrigérants.
e)
Démontage.
f)
AUFSTELLUNG DER ZUGELASSENEN TÄTIGKEITEN

a)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Doc.original signat per:
Serveis Administració
Electrònica Generalitat de
Catalunya 23/02/2021

Installation von Kälteanlagen, die mit fluoriertem Kältemittel betrieben werden.
Instandhaltung bzw. Kontrolle von Kälteanlagen, die mit fluoriertem Kältemittel
betrieben werden, einschließlich das Einfüllen und Rückgewinnen fluorierter
Kältemittel.
Bestätigung der Berechnung der Kältemittelladung für Kälteanlagen, die mit
fluorierten Kältemitteln betrieben werden.
Handhabung von Behältern mit fluorierten Kältemitteln.
Dichtheitskontrolle von Kältemitteln.
Demontage.
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