
Document B 
Declaració del comprador d'equips no segellats hermèticament i carregats amb 
gasos fluorats d'efecte d'hivernacle que requereixen ser instaŀlats per empreses 
habilitades amb personal certificat per la seva instal·lació
  
Dades de la instal·lació

Titular de la instal·lació NIF/DNI/NIE

Adreça Codi postal

Població Província

  
Dades de l'equip instal·lat

Marca Model

Número de sèrie Quantitat i tipus de gas

  
Empresa instal·ladora habilitada

Nom

Tipus de certificació (superior o inferior a 3 kg de càrrega)

Número de registre

Expedit per (indiqueu comunitat autònoma)

Declaro que la instal·lació d'aquest equip i, si s'escau, el desmuntatge de l'equip existent, l'ha portat a terme una empresa habilitada amb 
personal certificat per la seva instal·lació d'acord amb el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, i el Reglament (UE) 517/2014, sobre els 
gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. 

Així mateix, declaro que sóc conscient de les responsabilitats que deriven en cas d'incompliment d'aquesta obligació legal. 

Població Data

 Signatura del titular de l'equip a 
instaŀlar

 Signatura de l'instal·lador. Certificat i segell de l'empresa

Nom CIF

Número de registre de l'empresa Expedit per (indiqueu comunitat autònoma)

Adreça Codi postal

Població Província

  
Instal·lador certificat i tipus de certificat de manipulador de GF

  
Observacions

  
Declaració

Aquesta declaració s'ha de remetre a l'empresa comercialitzadora en un termini màxim d'UN ANY des de la compra de l'aparell per via 

telemàtica o per un altre mitjà que permeti tenir constància del lliurament i de la recepció, com pot ser el correu certificat o d'altres. 
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