
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Serveis Administració
Electrònica Generalitat de
Catalunya 28/04/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/04/2037

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0N525YYQISJ6AY1BC6WIR8JTX8RMRSH4*
0N525YYQISJ6AY1BC6WIR8JTX8RMRSH4

Data creació còpia:
28/04/2022 13:06:49

Pàgina 1 de 2

 

CERTIFICAT D’EMPRESA 
 
 
REGLAMENT (CE) NÚM. 842/2006 I 
2015/2067 I 
 
RD 115/2017, de 17 de febrer 
RD 513/2017 de 22 de maig 

 
 
Núm. de certificat 09 / 220002983/IPCI 

 
CERTIFICAT D’EMPRESA DE SISTEMES FIXOS 
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I ELS 
EXTINTORS QUE CONTINGUIN 
DETERMINATS GASOS FLUORATS D’EFECTE 
HIVERNACLE. 
 
SUB-DIRECCIÓ GENERAL DE 
SEGURETAT INDUSTRIAL 
 
CERTIFICA: 

 
Que l’empresa FIRE BUSINESS, S.L. 
amb NIF B67795088 
 
 
D’acord amb la declaració responsable 
presentada per l’empresa, aquesta compleix 
amb els requisits de qualificació establerts al 
RD 115/2017 per a la realització de les 
activitats següents: 
 
 
Signatura 
 
La Sub-direcció General de Seguretat 
Industrial 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Generalitat de Catalunya 

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 
 
 
REGLAMENTO (CE) Nº 842/2006 Y 
2015/2067 Y 
 
R.D. 115/2017, de 17 de febrero 
RD 513/2017 de 22 de mayo 
 
 
Núm. de certificado 09 / 220002983/IPCI 

 
CERTIFICADO DE EMPRESA DE SISTEMAS 
FIJOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Y LOS EXTINTORES QUE 
CONTENGAN DETERMINADOS GASES 
FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
CERTIFICA: 
 
Que l’empresa FIRE BUSINESS, S.L. 
amb NIF B67795088 
 
 
De acuerdo con la declaración responsable 
presentada por la empresa, ésta cumple 
con los requisitos de cualificación 
establecidos en el R.D. 115/2017 para la 
realización de las siguientes actividades: 
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RELACIÓ D’ACTIVITATS HABILITADES 

a) Instal·lació d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com a agent 
extintor. 

b) Manteniment o revisió d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats 
com a agent extintor inclosa la recuperació, inclusivament d’extintors. 

c) Control de fugues d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com 
a agent extintor. 

d) Manipulació i operacions en els recipients que continguin o s’hagin dissenyat per 
contenir un agent extintor de gas fluorat. 

e) Desmuntatge. 
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES HABILITADAS 

a) Instalación de equipos de protección contra incendios que empleen gases fluorados 
como agente extintor. 

b) Mantenimiento o revisión de equipos de protección contra incendios que empleen gases 
fluorados como agente extintor incluida la recuperación, inclusive de extintores. 

c) Control de fugas de equipos de protección contra incendios que empleen gases 
fluorados como agente extintor. 

d) Manipulación y operaciones en los recipientes que contengan o se hayan diseñado para 
contener un agente extintor de gas fluorado. 

e) Desmontaje. 
 

LIST OF AUTHORISED ACTIVITIES 

a) Installation of fire protection equipment which uses fluorinated gases as the 
extinguishing agent. 

b) Maintenance or revision of fire protection equipment using fluorinated gases as the 
extinguishing agent including recovery, inclusive of extinguishers. 

c) Leakage control of fire protection equipment using fluorinated gases as the extinguishing 
agent. 

d) Handling and operations in vessels which contain, or have been designed to contain, a 
fluorinated gas extinguishing agent. 

e) Disassembly.  
 

LISTE DES ACTIVITÉS AUTORISÉES 

f) Installation d’équipements de protection contre l’incendie utilisant des gaz fluorés 
comme agent d’extinction. 

g) Entretien et révision des équipements de protection contre l’incendie utilisant des gaz 
fluorés comme agent d’extinction, y compris la récupération d’extincteurs d’incendie. 

h) Contrôle des fuites des équipements de protection contre l’incendie utilisant des gaz 
fluorés comme agent d’extinction. 

i) Manipulation et opérations dans des récipients qui contiennent ou sont conçus pour 
contenir un agent d’extinction de gaz fluoré. 

j) Démontage. 
 

AUFSTELLUNG DER ZUGELASSENEN TÄTIGKEITEN 

a) Installation von Brandschutzanlagen, die fluorierte Gase als Löschmittel verwenden. 
b) Instandhaltung und Kontrolle von Brandschutzanlagen, die fluorierte Gase als 

Löschmittel verwenden, einschließlich Rückgewinnung der Gase, auch aus 
Feuerlöschern. 

c) Kontrolle auf Dichtheit von Brandschutzanlagen, die fluorierte Gase als Löschmittel 
verwenden. 

d) Handhabung von und Arbeiten an Behältern, die Löschmittel aus fluoriertem Gas 
enthalten bzw. dazu konzipiert sind. 

e) Demontage. 

 


