Núm. d’expedient:

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ
DE PRODUCTES PETROLÍFERS

Núm. de procediment:
Espai que ha d’emplenar la UDIT

EMPRESA
INSTAL·LADORA

Núm.:

Nom:

INSTAL·LADOR

Núm.:

Nom:

Titular:
INSTAL·LACIÓ

NIF/CIF:

Emplaçament:

PETROLÍFERA

Localitat:

CP:

Població:

Nova instal·lació
Modificació d’instal·lació amb número
Actualització dades
Ampliació/Reducció

TIPUS DE
TRAMITACIÓ

ACTIVITAT

pel següent motiu:
Canvi titular

Codi de l’activitat o ús

(consultau la
classificació d’activitats)

Baixa

Grup de tramitació

A.

A1

A2

B

C

Subministrament a aviació
Venda
Subministrament a embarcacions
Règim d’ús
Consum propi
Subministrament a vehicles
Subministrament a instal·lacions fixes per al consum a la pròpia instal·lació (distribuïdor)
Emmagatzematge per al consum a la pròpia instal·lació:
Tèrmica
No Tèrmica

TIPUS
D’INSTAL·LACIÓ

Quantitat total de dipòsits (si hi ha més de dos dipòsits utilitzau l’annex)
Fabricant
Capacitat

Núm. fabricació
Tipus paret

l.
Classe producte

DIPÒSIT 1

B

C

D

SP(simple)
AC(acer)

DP(doble)
Material
FI(fibra)

Fabricant
Capacitat

B

C

AL(altres)

Núm. fabricació
Tipus paret

l.
Classe producte

DIPÒSIT 2

PO(polietilè)

AL(altres)

Ubicació
SI (superfície interior)
SX (superfície exterior)
EI (enterrat interior)
EE (enterrat exterior)
FI (en fossa interior)
FE (en fossa exterior)
SE(semienterrat)

D

SP(simple)
AC(acer)

DP(doble)
Material
FI(fibra)

PO(polietilè)

AL(altres)
AL(altres)

Ubicació
SI (superfície interior)
SX (superfície exterior)
EI (enterrat interior)
EE (enterrat exterior)
FI (en fossa interior)
FE (en fossa exterior)
SE(semienterrat)

Quantitat total d’altres equips (si hi ha més de dos equips utilitzau l’annex)
ALTRES EQUIPS 1

ALTRES EQUIPS 2

Fabricant
Tipus

Núm. fabricació
ES (Equip de subministrament)
SO (Sistema detecció de fuites)

BC (Braç de càrrega)
CA (Canonades)

ES (Equip de subministrament)
SO (Sistema detecció de fuites)

BC (Braç de càrrega)
CA (Canonades)

Fabricant
Tipus

AS (Assortidor)
AL (Altres)

Núm. fabricació
AS (Assortidor)
AL (Altres)

02.003_01/ 12

OBSERVACIONS

L’instal·lador o instal·ladora que subscriu certifica que les obres i les instal·lacions indicades estan acabades, s’ajusten a la
documentació presentada i compleixen les condicions tècniques i les prescripcions de la normativa que hi és d’aplicació, en especial
el Reglament d’instal·lacions petrolíferes i les seves instruccions complementàries.
Així mateix, certifica que s’han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per la normativa aplicable, amb resultat satisfactori.
,
Firma de l’instal·lador o instal·ladora

d

de 20
Segell de l’empresa instal·ladora

