Certificats d’activitat

Generalitat de Catalunya
Certificat de classificació empresarial

Grup P

A/C

Subgrup 3
Categoria 5
Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció
i aire condicionat quan la quantia del contracte sigui igual
o superior a 1.200.000,00 €

Generalitat de Catalunya
Certificat de classificació empresarial

Grup J
Subgrup 2
Categoria 4
Instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització
si la seva quantia és superior a 840.000,00 € i inferior o igual
a 2.400.000,00 €

Generalitat de Catalunya
Certificat de classificació empresarial

Grup J
Subgrup 3
Categoria 4
Instal·lacions mecàniques frigorífiques si la seva quantia és
superior a 840.000,00 € i inferior o igual a 2.400.000,00 €

Gobierno de España
Certificat d’inscripció en el registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic
Grup J
Subgrup 2
Categoria 4
Instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització
si la seva quantia és igual o superior a 840.000,00 €

Gobierno de España
Certificat d’inscripció en el registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic
Grup J
Subgrup 3
Categoria 4
Instal·lacions mecàniques frigorífiques si la seva quantia
és igual o superior a 840.000,00 €

Gobierno de España
Junta consultiva de contractació pública de l’estat

Grup J
Subgrup 2
Categoria 4
Instal·lacions mecàniques de ventilació, calefacció i climatització
si la seva quantia és igual o superior a 840.000,00 €

Gobierno de España
Junta consultiva de contractació pública de l’estat

Grup J
Subgrup 3
Categoria 4
Instal·lacions mecàniques frigorífiques si la seva quantia
és igual o superior a 840.000,00 €

Gobierno de España | Unió Europea | Generalitat de Catalunya
Certificat d’empresa

F

a. Instal·lació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol
càrrega de refrigerants fluorats.
b. Manteniment o revisió d’equips amb sistemes frigorífics de
qualsevol càrrega i recuperació de refrigerants fluorats.
c. Certificació del càlcul de càrrega de gas en equips amb sistemes frigorífics de refrigerants fluorats.
d. Manipulació de contenidors de gasos fluorats refrigerants
e. Control de fuites de refrigerants d’acord amb el Reglament
(CE) núm. 1516/2007, de 19 de desembre 2007.

Generalitat de Catalunya
Document acreditatiu de modificació en el Registre d’Agents de
la Seguretat Industrial de Catalunya d’una empresa instal·ladora,
mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials

Àmbit reglamentari Instal·lacions tèrmiques a edificis
Activitat Calefacció i ACS
Categoria

Generalitat de Catalunya
Document acreditatiu de modificació en el Registre d’Agents de
la Seguretat Industrial de Catalunya d’una empresa instal·ladora,
mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials

Àmbit reglamentari Fred industrial
Activitat
Categoria Nivell 2

Cambra de comerç de Barcelona | Oficina de Gestió Empresarial
Còdi REITE
Categoria INS/MANT
Especialitat
Registre d’empreses instal·lació i manteniment d’instal·lacions
tèrmiques a edificis

Cambra de comerç de Barcelona | Oficina de Gestió Empresarial
Còdi EIF
Categoria ICR-REIF
Especialitat
Instal·lacions i manteniment de fred industrial

F

Generalitat de Catalunya
Annex de dades específiques de la declaració responsable de
modificació de dades de l’activitat d’una empresa instal·ladora,
mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials.

Àmbit reglamentari Instal·lacions tèrmiques en edificis
Manipulació de gasos fluorats en el desenvolupament
de l’activitat.
Activitat en instal·lacions frigorífiques (RD 138/2011 art. 4.3,
RD 238/2013 art. 37)
Àmbit reglamentari Fred industrial
Manipulació de gasos fluorats en el desenvolupament
de l’activitat.

F

Unions soldades
L’empresa NO efectuarà, exclusivament, el manteniment de les
seves instal·lacions (empresa automantenidora)

