INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES
PER AL CONSUM A LA MATEIXA
INSTAL·LACIÓ ITC-MI-IP03
Oficina receptora

Registre d'entrada

RIP

Núm. Registre d'Instal·lació

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIONS DE CLASSE 2.1 (SENSE PROJECTE NI MEMÒRIA)
Dades de la instal·lació:
HOTEL ESTRELLA

Nom o raó social del titular
Adreça de la instal·lació
Població

NIF

ESTRELLA

CALELLA

77600300K

12
Telèfon

937777777

Fax

937666666

E-mail

Destinació de la instal·lació:

X a) instal·lacions industrials fixes

d) usos industrials no productius

b) recipients mòbils per a ús industrial

e) mitjans de transport intern

X c) calefacció, climatització i ACS

f) maquinària que no sigui vehicle

Característiques de la instal·lació:
0,00 Nombre de dipòsits

Cabuda unitària del dipòsit (litres)
Material del dipòsit

0

Cabuda total de la instal·lació (litres)

Norma UNE

Classe de productes

"C"

"D"

Fabricant dipòsit
Dipòsit de doble paret

Dipòsit amb certificat del fabricant

X No

Sí

Dipòsit existent amb certificat de l'instal·lador o EIC
aeri

semisoterrat

interior d'edifici

soterrat

fossa

exterior d'edifici

Instal·lació de subministraments a motors:

a motors fixos

a motors mòbils

Instal·lació en dipòsits mòbils:

armari

sala interior

Disposició dels dipòsits fixos

0,00

sala exterior

Empresa instal·ladora:
Nom

LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

Adreça

BRUGUERA 190

Núm. de registre REIP

008201037

Proves:

X
Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves i comprovacions de bon funcionament i compliment de
les condicions de seguretat exigides per la ITC-MI-IP03 del Reglament d'Instal·lacions petrolíferes.
Observacions (2):
PROVES REALITZADES CORRECTAMENT

Certificació:
ANTONI GINESTA CASAS

En/na

com a responsable tècnic de l'empresa instal·ladora a dalt indicada

CERTIFICA que: (1)
a)

la instal·lació referida, s'ha realitzat d'acord amb els reglaments i disposicions vigents que
l'afecten, i especialment amb la Instrucció Tècnica Complementària ITC-MI-IP03 del
Reglament d'instal·lacions petrolíferes.

b)

la carpeta de baixa tensió corresponent a la instal·lació elèctrica de la instal·lació referida,
ha estat presentada a l'EIC.
CALELLA , 20/04/2018
(segell de l'empresa i signatura del responsable

Nota: (1): Sempre s'ha de marcar l'apartat "a" i en els casos que s'escaigui també es marcarà l'apartat "b", (per exemple, en instal·lacions de
subministrament a motors i en instal·lacions en interior d'edificis).
(2): en el cas d'instal·lacions existents de dipòsits enterrats sense sistema de detecció de fuites cal indicar el paràgraf previst a la disposició
transitòria tercera de l'Ordre de 20 de novembre de 1998

