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CONTRASENYA DE CERTIFICACIÓ  

GPS-8555 
 

DATA DE LA RESOLUCIÓ INICIAL 
09/10/2014 
 

DATA DEL CERTIFICAT DE 
CONFORMITAT DE LA PRODUCCIÓ 
La data de la signatura electrònica 
 

DATA DE CADUCITAT DEL CERTIFICAT 
Dos anys després de la data del certificat de 
conformitat de la producció 
 

 

 
RESOLUCIÓ DE  CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE LA PRODU CCIÓ DEL SEGÜENT 
PRODUCTE FABRICAT PER KINGSPAN ENVIRONMENTAL LIMITE D: PLAFONS 
SOLARS, MARCA BAXI, MODELS AR20 I AR30 
 
 
Rebuda a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, del 
Departament d'Empresa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud 
presentada per BAXI CALEFACCIÓN, S.L .U.,  amb NIF B-63772305 i domicili social al carrer 
Salvador Espriu, 9, municipi de L’Hospitalet de Llobregat, província de Barcelona, per a la 
conformitat de producció del següent producte fabricat per KINGSPAN ENVIRONMENTAL 
LIMITED, en la seva instal·lació industrial ubicada a 180 Gilford Road, Portadown (Regne Unit) 
corresponent a la contrasenya de certificació  GPS-8555: PLAFÓ SOLAR. 
 
Resultant que l'interessat ha presentat la documentació exigida per la legislació vigent que 
afecta el producte la conformitat del qual es sol·licita, fent constar que el tipus o model 
seleccionat continua complint totes les especificacions tècniques establertes i la permanència 
de la idoneïtat del sistema de control de qualitat utilitzat en la fabricació del/s esmentat/s tipus o 
model/s. 
 
D'acord amb l’establert pel Reial decret 891/1980,  de 2 d'abril (BOE 12/05/80), l'Ordre 
ITC/71/2007, de 22 de gener (BOE 26/01/07), el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, 
(BOE 6-2-96), modificat pel Reial decret 411/1997, de 21 de març, (BOE 26-4-97),  i l'Ordre del 
Departament d'Indústria i Energia, de 5 de març de 1986, d'assignació de funcions en el camp 
de l'homologació i l'aprovació de prototipus, tipus i models modificada per l'Ordre de 30 de maig 
de 1986,  
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RESOLC:  
 
Certificar la conformitat de la producció de  l’esmentat producte, marca, tipus i models 
següents: 
 
MARCA: Baxi 
TIPUS:  Tub de buit  
MODELS: AR 20, AR 30 
 
 
Disposar com a data límit perquè l'interessat sol·liciti un nou certificat de conformitat de la 
producció dos anys després de la data d’aquesta resolució de certificació . Sense aquest 
requisit es considerarà caducada la certificació dels esmentats tipus o models. 
 
Aquest certificat de conformitat de la producció s'efectua en relació amb el Reglament abans 
esmentat, en conseqüència, amb independència del mateix haurà de complir-se qualsevol altre 
Reglament o Disposició que li sigui aplicable. La vigència d’aquest certificat serà la indicada en 
l’encapçalament, llevat que es publiqui qualsevol disposició que derogui o modifiqui la 
normativa legal aplicable en la data de la certificació. 
 
L'incompliment de qualsevol de les condicions fonamentals en les quals es basa la concessió 
d'aquest certificat causarà la suspensió cautelar d'aquesta, independentment de la seva 
posterior anul·lació, si s'escau, i sense perjudici de les responsabilitats legals que d'això puguin 
derivar-se. 
 
Aquesta resolució de certificació només pot ser reproduïda en la seva totalitat. 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d'alçada davant el secretari d’Empresa i Competitivitat en el termini d'un mes, a comptar de 
l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que es pugui fer ús de qualsevol altre recurs 
que es consideri oportú. 
 
 
El sub-director general de Seguretat Industrial,  
per delegació de competències, segons la Resolució EMO/991/2011, 
de 12 d’abril (DOGC nº 5865, de 26.04.2011) 
 
 
 
 
 
 
 
Florenci Hernández Cardona 
 
 
N/R: CF / CB DICT08-00022116-2018  
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