
Certificat d'instal·lació individual de gas (ITC-ICG 07)

Dades de l'empresa instal·ladora de gas

Dades de l'instal·lador/a

Nom i cognoms / Raó social NIF / NIE / CIF

Inscrita amb el número de registre

Adreça

Telèfon

Població

Codi postal

LAMPISTERIA GINESTA S.L.U B63669212

008201037

CALELLA

NIF / NIE / CIFNom i cognoms / Raó social

ANTONI GINESTA CASAS 77600000M

Codi postal

Població

Adreça

Tipus de gas

GLPGNx Col·lectiuDomèstic

Ús o destinació

Comercial Industrialx

Potència

(kW)

CALELLA

NIF / NIE / CIFNom i cognoms / Raó social

AGIT 2004 S.L. B63669212

 39,27

Generalitat 

de Catalunya

toni@agit.es

Correu electrònic

Dades del titular i ubicació de la instal·lació

Característiques de la instal·lació
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BRUGUERA,  190            

C/ Bruguera,  190            

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Pàgina 1 de 2

0 8 3 7 0

0 8 3 7 0

Telèfon

toni@agit.es

Correu electrònic Amb carnet de categoria

DECLARA:

IG-A

Declaració

Haver x realitzat modificat ampliat revisat per correcció de defectes, conforme a la  documentació tècnica, la

instal·lació receptora de gasos combustibles  (així  com  els  equips i materials compresos entre la boca de càrrega  i les vàlvules de

sortida, incloses ambdues, si s'escau) següent:

AltresBiogàs

Subministrament

DipòsitEnvasatCanalitzatx

Cabal màxim Nombre i tipus d'envasos

(Nm³/h)

Croquis de la instal·lació amb detall de traçat, tipus de material, llargades, diàmetres, cabal, equips de regulació, mesura i control, 

accessoris

Certificat de direcció i acabament d'obra, si la instal·lació requereix projecte

x

Documentació

Certificat que acredita el compliment de les normes UNE relatives a les xemeneies



Quantitat Tipus* Potència nominal *Tipu

ZZ - Cuina industrial

RM - Radiador mural

VI - Vitroceràmica

AC - Acumulador

CL - Escalfador

CO - Cuina Forn

AG - Aparell de gas

EI - Escalfador Infraroigs

GA - Generador aire

CM - Caldera Mixta

SE - Assecadora

EN - Placa de focs

CT - Caldera

 1

 1

CM

EN

 27,91

 7,79

Núm. inscripció RITE**

EN US

EN US

Generalitat 

de Catalunya
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0

Relació d'aparells

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Pàgina 2 de 2

La persona instal·ladora CERTIFICA, en el dia d'avui:

1. Que la instal·lació individual de gas s'ha executat d'acord amb la Reglamentació vigent que li és d'aplicació¹ i la norma UNE que s'aplica:

2. Que s'han realitzat amb resultat satisfactori les proves de resistència mecànica i estanquitat que les esmentades normes preveuen, a

la pressió de i la durada debar

3. Que en cas d'incorporar conjunt de regulació i/o estació de regulació i mesura, s'ha realitzat amb resultat satisfactori les proves de

resistència mecànica i estanquitat que les esmentades normes preveuen, a la pressió d'entrada de bar

i pressió de sortida de bar

Signatura de l'instal·lador/a i segell

Lloc i data 20/04/2018

 0,000

 0,000

6067060620  i que els dispositius de maniobra funcionen correctament.

h.

h.i la durada de

030

x

CALELLA

0,05

Certificat

TU - Tipus únic

** Si l'equip està afectat pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RM >= 20 kW; AC > 70 kW; CL > 70 kW; CT >= 20 kW; EI >= 20 

kW; CM >= 20 kW; GA >= 20 kW) cal anotar el seu número d'inscripció al RITSIC.

Signatura

Instal·lat/Previst

I

I

,



Informe d'anomalies i certificat d'inspecció periòdica

Dades de l'empresa instal·ladora de gas que fa la inspecció

Dades de l'nstal·lador/a

Nom i cognoms / Raó social NIF / NIE / CIF

Inscrita amb el número de registre

Adreça

Telèfon

Població

Codi Postal

LAMPISTERIA GINESTA S.L.U B63669212

008201037

CALELLA

NIF / NIE / CIFNom i cognoms

ANTONI GINESTA CASAS 77600000M

Codi Postal

Població

Adreça

Tipus de gas

GLPGN x Col·lectiuDomèstic

Ús o destinació

Comercial Industrialx

Potència

(kW)

Quantitat Tipus Potència Tipus

ZZ - Cuina industrial

RM - Radiador mural

VI - Vitroceràmica

AC - Acumulador

CL - Escalfador

CO - Cuina Forn

AG - Aparell de gas

EI - Escalfador Infraroigs

GA - Generador aire

CM - Caldera Mixta

SE - Assecadora

EN - Placa de focs

CT - Caldera

CALELLA

 1 CM  7,79

NIF / NIE / CIFNom i cognoms / Raó social

AGIT 2004 S.L. B63669212

Marca / Model

XXX

 7,79

Generalitat 

de Catalunya

toni@agit.es

Correu electrònic

Dades del titular i ubicació de la instal·lació

Característiques de l'instal·lació
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Relació d'aparells

(Instal·lació receptora ITC-ICG 07)

BRUGUERA,  190            

C/ Bruguera,  190            

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Pàgina 1 de 3

0 8 3 7 0

0 8 3 7 0

CUPS



Anomalies principals en la instal·lació receptora (UNE 

Anomalies secundàries en la instal·lació receptora (UNE 60670-12)

Amb defectes, termini màxim de correccióFavorable3. Que el resultat de la inspecció és:

Generalitat 

de Catalunya

Resultat de la inspecció

Observacions i recomanacions
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Signatura

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement
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IPa1 IPa2 IPa3 IPa4 IPa5 IPa6 IPa7 IPa8 IPa9

ISa1 ISa2 ISa3 ISa4 ISa5 ISa6 ISa7 ISa8

ISb1 ISb2 ISb3 ISb4 ISb5 ISb6 ISb7 ISb8 ISb9 ISb10

Anomalies en el funcionament d'aparells (UNE 60670-13)

AP1 AP2 AP3 AP4 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5

parcialment fora de serveien servei

Com a resultat de la inspecció, la instal·lació queda

fora de serveix

Certificat

CERTIFICO, en el dia d'avui:

1. He inspeccionat la instal·lació de gas d'acord amb la norma UNE 60670-6: 2014

2. He informat al/la titular de la instal·lació del seu resultat i les accions que ha de dur a terme en el cas que s'hagin posat de manifest anomalies.

Signatura de l'instal·lador/a i segell Signatura del/de la titular

Lloc i data de de
,

x

REPARACIÓ DELS DEFECTES REALITZADA CORRECTAMENT , S ADJUNTA DOCUMENTACIÓ.

AS6 AS7 AS8

CALELLA  20  2018abril



Codis d'anomalies
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de Catalunya
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Anomalies principals

Instal·lacions de potència inferior o igual a 70 kW

IPa1: Fuita de gas

IPa2: Aparell de gas tipus A o B instal·lat en dormitori o local de bany o dutxa

IPa3: Tub flexible visiblement danyat

IPa4: Tub flexible d'elastòmer en contacte amb parets calentes d'un forn o altres aparells

IPa5: Deficiències als conductes d'evacuació dels productes de combustió

IPa6: Xemeneia que compartida entre aparells tipus B i altres extraccions forçades

IPa7: Aparell de gas tipus B sense conducte d'evacuació o ubicat en local de menys de 8 m3

IPa8: Claus d'aparells sense connectar que no estan blocades, precintades i taponades

Instal·lacions de potència superior a 70 kW

IPb1: Fuita de gas

Anomalies secundàries

Instal·lacions de potència inferior o igual a 70 kW

ISa1: Aparell de gas tipus B ubicat en local de més de 8 m3 sense ventilació suficient

ISa2: Estat general de conservació defectuós o utilització de materials o tècniques d'unió inadecuades

ISa3: Tub flexible inadequat, connexió defectuosa o en contacte amb parts calentes

ISa4: Incompliment de les condicions establertes a l'apartat 4.4 de la norma UNE 60670-4:2014 (canonades que discorren per 

cavitats, altells, fals sostres ...)

ISa5: Local amb ventilació inadequada

ISa6: Local amb volum insuficient amb aparells de cocció amb un consum calorífic total superior a 16 kW

ISa7: Absència de sistema de detecció i tall de gas (UNE 60670-6:2014)

ISa8: Conduccions d'altres serveis en contacte amb conduccions de gas

Instal·lacions de potència superior a 70 kW

ISb1: Fuites de gas secundàries

ISb2: Estat general de conservació defectuós o utilització de materials o tècniques d'unió inadequades

ISb3: Incompliment de les condicions establertes a l'apartat 4.4 de la norma UNE 60670-4:2014 (canonades que discorren per 

cavitats, altells, fals sostres ...)

ISb4: Inexistència o difícil accessibilitat de la clau d'usuari

ISb5: Estació de regulació amb o sense mesura que no té presa de terra o juntes dielèctriques

ISb6: Ventilació del recinte de la ERM insuficient o incorrecta

ISb7: Ubicació del recinte de la ERM o distàncies mínimes incorrectes

ISb8: Inexistència, deteriorament o caducitat de la revisió d'extintor de pols sec

ISb9: La instal·lació elèctrica de la ERM incompleix la normativa vigent

ISb10: Inexistència de senyalització

Aparells de gas

Anomalies principals

AP1: Retrocés continuat de gasos al conducte d'evacuació o concentració de CO ambient superior a 50 ppm

AP2: Combustió no higiènica d'aparells de gas

AP3: Inexistència de dispositiu de control de contaminació en atmosfera en aquells equips que l'hagin de tenir

AP4: Interferència greu de l'extractor mecànic o campana extractora en el funcionament d'un aparell de gas

AS1: Retrocés moderat de gasos al conducte d'evacuació o concentració de CO ambient entre 15 ppm i 50 ppm

AS2: Interferència moderada de l'extractor mecànic o campana extractora en el funcionament d'un aparell de gas

AS3: Funcionament incorrecte dels dispositius de seguretat per extinció o detecció de flama en aquells equips que els hagin de tenir

AS4: Impossibilitat de comprovació dels productes de la combustió quan hi hagin aparells dels tipus B o C

AS5: No hi ha llibre de manteniment o no es pot acreditar la realització del manteniment obligatori de l'aparell en sales de 

màquines d'una potència superior a 70 kW

AS6: Combustió deficient d'aparells de gas

AS7: Incorrecta regulació dels mínims als cremadors d'aparells de cocció

AS8: Funcionament incorrecte dels cremadors als aparells de cocció



Dades del titular

Nom i cognoms / Raó social DNI / NIF / NIE / Passaport

Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular

o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial

Generalitat 

de Catalunya

NOTA: Les dades declarades han de fer referència a una única instal·lació

Dades de la instal·lació

Indiqueu el tipus d'instal·lació (marqueu només una opció):

Grua Torre

Grua mòbil autopropulsada

Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Instal·lació d'equips a pressió

Instal·lació frigorífica

Instal·lació elèctrica de baixa tensió

Instal·lació elèctrica d'alta tensió

Instal·lació petrolífera par al consum a la mateixa instal·lació

Instal·lació tèrmica en un edifici

Instal·lació de gasos combustibles

Instal·lació de bancs solars

Núm de registre

X

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

R/N: E0519
G

3
4
6
N

S
IN

-0
7
4
-0

0

Identificació (empleneu aquestes dades només si tramiteu una modificació, un canvi de titular o una baixa)

Núm CUPS (només en el cas d'instal·lacions elèctriques)

Adreça

Tipus de via Nom de la via Número

NauPolígon industrial

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

ComarcaProvíncia

PaísPoblacióMunicipi

0 8 3 7 0

AGIT 2004 S.L. B63669212

Carrer C/ Bruguera 190

CALELLA



Generalitat 

de Catalunya

Declaració

Actuant com a

Titular Representant legal / apoderat / ada

Nom i cognoms DNI / NIE / Passaport

X

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

R/N: E0519

B63669212AGIT 2004 S.L.

Declaro de forma responsable:

- Que les dades de la instal·lació objecte d'aquesta declaració són les que consten al/s formulari/s que acompanyen aquest document.

- Que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.

- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la

normativa aplicable.

En el cas de tramitar la baixa de la instal·lació:

- Que la instal·lació ha quedat fora de servei.

Signatura

LOPD: segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones

que es comuniquin seran incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i

Seguretat Industrial, amb la finalitat d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per

poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest ambit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació

i oposició 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

Informació: L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades

declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades 

comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui 

coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.
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0

En el cas de tramitar la posada en servei o la modificació de la instal·lació:

- Que en el cas de signar aquest document de forma manuscrita, em comprometo a conservar-ne l'original.

Declaracions genèriques

Declaracions específiques

- Que d'acord amb el certificat d'instal·lació i, si escau, el certificat de direcció i acabament d'obra, la instal·lació compleix la

normativa aplicable. 

En el cas de tramitar el canvi de titular de la instal·lació:

- Que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.

- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la

normativa aplicable.

Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de Certificació. 

Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.

Signatura

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.

Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.

S'informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori

a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat

d'inspecció i control de l'Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu

3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat. Així mateix, s'informa que

d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts

legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3

d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formulari perquè d'acord amb l'article 1.2-14 del text refós

de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l'article

21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.
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