Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió
Dades de l'empresa instal·ladora de baixa tensió
Nom de l'empresa

Número d'inscripció

EIBTB

EIBTE

Dades de l'instal·lador autoritzat
Nom i cognoms

NIF/DNI

NOMBRE INSTALADOR

Telèfon

Dades de la instal·lació
Nova
Tipus de via

Bloc
Ampliació

Modificació o reforma
Nom de la via

Escala

Núm.

Pis

Població

Porta

Codi postal

Província

Ús a què es destina

Superfície m2

FOTOVOLTAICA

25

Titular
Nom i cognoms

Tipus de via

Bloc

NIF

Nom de la via

Escala

Població

Núm.

Pis

Porta

Telèfon

Documentació tècnica
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Codi postal

Projecte

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o
z

(grup)

Memòria tècnica de disseny
Autor

Objecte

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3 kWn D’AUTOCONSUM EN HABITATGE UNIFAMILIAR CONNECTADA A

Característiques tècniques de la instal·lació
Interruptor general automàtic de tall omnipolar 16

A

Potència màxima admissible

3

kW

Potència instal·lada

1,65

kW

Tensió

230

V

Secció derivació individual

3x4

mm2

Resistència de terra de protecció

10

Resistència d'aïllament

0,5

Interruptors diferencials:

Nombre

1

Ω

In

25

Sensibilitat

A 300

mA

A

mA

A

mA

MΩ

Observacions
NO N'HI HA
CERTIFICAT d'inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)
Organisme de control que l'ha emès

En/na

, amb DNI núm.

Data de la inspecció

,i que pertany a l'empresa instal·ladora amb número d'inscripció (RASIC)

d'acord amb les verificacions realitzades seguint la
metodologia de la norma UNE-HD 60364-6; CERTIFICA que la instal·lació descrita ha estat realitzada d'acord amb les
prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2
d'agost, així com amb la documentació tècnica abans esmentada.
Signatura de l'instal·lador i segell de l'empresa instal·ladora

Data
26/10/2020
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Instruccions per emplenar el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió per part de l'empresa
instal·ladora
1.
Al requadre de l'apartat d'empresa instal·ladora de baixa tensió, a més dels seu número d'inscripció al Registre corresponent,
cal indicar amb una X la categoria de l'empresa: categoria bàsica (EIBTB) o categoria especialista (EIBTE).
2.
La potència màxima admissible és la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació. Coincideix amb la utilitzada en els
càlculs i amb la prevista a la ITC-BT-10.
3.Quan es tracti d'instal·lacions d'enllaç i serveis comuns, a l'apartat de "característiques tècniques de la instal·lació", s'especificaran les
que corresponguin als serveis comuns.
A l'apartat d'observacions s'hi farà constar, com a mínim, la potència màxima admissible de les instal·lacions d'enllaç, prevista a la
ITCBT10, la secció de la línia general d'alimentació i la intensitat de l'interruptor general de maniobra.
4.
Per a les instal·lacions que són objecte d'inspecció inicial per part d'un OC, el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió que
ha d'estendre l'empresa instal·ladora serà emès una vegada s'hagi obtingut el certificat d'inspecció inicial amb la qualificació de resultat
favorable.
5.
Com annex al certificat d'instal·lació que s'entrega al titular de qualsevol instal·lació elèctrica, l'empresa instal·ladora haurà de
confeccionar unes instruccions pel correcte ús i manteniment de la mateixa. Aquestes instruccions, com a mínim, inclouran un esquema
unifilar de la instal·lació amb les característiques tècniques fonamentals dels equips i materials elèctrics instal·lats, així com un croquis del
seu traçat.
Informació bàsica de protecció de dades relativa al tractament Expedients administratius i acreditacions en l’àmbit d’energia
Responsable del tractament: Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Finalitat: Gestionar els expedients administratius relatius a tràmits instats en l'àmbit d'energia elèctrica, hidrocarburs, gas, combustibles
gasosos i líquids així com els recursos en via administrativa que s'hi puguin substanciar. Gestionar les acreditacions professionals per
exercir activitats en l’àmbit corresponent.
Legitimació: exercici de poders públics d'acord amb la Llei 24/2013, del 26 de desembre, del Sector Elèctric, i amb la Llei 34/1998, de 7
d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i la resta de normativa de desenvolupament reglamentari.

Aquest certificat té una validesa de 6 mesos a efectes d'inscripció de la instal·lació. Una vegada inscrita la seva validesa és indefinida mentre no es modifiqui
la instal·lació.
Annex: informació a l'usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.
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E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió
Acusament de rebuda de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: formulariIBT001SOLC201030100441.pdf
• Resum*: 0fd1ed984a421764c5a2dd7dde14d93c
El pagament de la taxa s'ha de realitzar a través de l'enllaç habilitat en el moment d'enviar el formulari o accedint a l'opció Estat de
les meves gestions dins de la secció Tràmits i Formularis a Canal Empresa.
* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Codi de tràmit (ID)

Número de registre

Data de registre
03/11/2020 13:24:48

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa Per
telèfon trucant al 012.
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió
Aquest document s'ha de lliurar a l'empresa distribuïdora conjuntament amb el certificat de la instal·lació.

Dades del tràmit
Codi de tràmit (ID)
Modalitat

Data de registre

Nova instal·lació

03/11/2020 13:24:48

Dades del titular
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E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Dades de la instal·lació
Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número

Polígon industrial

Bloc

Nau

Escala

Pis

Província

Municipi

Porta

Codi postal

Comarca

Població

País
Espanya

Característiques tècniques
Tipus d'ús
Altres usos
Potència màxima admissible (kW)

Tensió (V)

3.00

230 V

Empresa instal·ladora
Raó social

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Número d'identificació fiscal
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E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió
Dades de la persona que actua en nom del titular de la instal·lació
Indiqueu el tipus de persona:
Persona jurídica
Persona física

Dades d'identificació
Nom

Primer cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Segon cognom

DNI

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu-ne el mitjà de recepció:
Correu electrònic

Pàgina 3 de 9

E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió

Persona jurídica

Dades de la persona titular de la instal·lació
Indiqueu

el

tipus

de

persona:

Persona física

Dades d'identificació
Nom

Primer cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Segon cognom

DNI

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu-ne el mitjà de recepció:
Correu electrònic

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Bloc

Escala

Província

Número

Pis

Comarca

Porta

Municipi

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades de contacte
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Codi postal

E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió
Nom

Primer cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Segon cognom

DNI

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Bloc

Escala

Província

Número

Pis

Porta

Comarca

Codi postal

Municipi

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu-ne el mitjà de recepció:
Correu electrònic

Ampliació

Modificació

Canvi Titular

Baixa

Modalitat del tràmit
Nova instal·lació

Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número

Polígon industrial

Nau
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E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió

Bloc

Escala

Coordenades UTM (X)

Pis

Porta

Codi postal

Coordenades UTM (Y)

Província

Comarca

Municipi

Població

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades de contacte
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil
Adreça de correu electrònic

Característiques tècniques
Classificació
Instal·lació en ús abans de l'entrada en vigor del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic
per a baixa tensió, i no inscrita al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya. 1 Tipus d'ús
Altres usos

Especifiqueu el tipus d'ús
FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM
Instal·lació inclosa en algun dels grups de l'apartat 3.1 de la ITC-BT-04?

Sí
No
Instal·lació inclosa en algun dels grups de l'apartat 4.1 de la ITC-BT-05?
Sí
No
Dades tècniques
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E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió

Potència màxima admissible (kW)

Tensió (V)

3,00

230 V

Empresa instal·ladora
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Raó social

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Número d'identificació fiscal

Pagament
Concepte
Taxa per a la verificació de les dades de la declaració responsable de les

Import

instal.lacions i els aparells
El termini per a la liquidació de la taxa el trobareu a l'apartat Terminis del Pas 1 de la pàgina web informativa del tràmit.
Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de
juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat.
Així mateix, s'informa que d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits
establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Notificacions
Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.
Especifiqueu les persones que podran accedir a aquestes notificacions i, per a cadascuna, indiqueu l'adreça electrònica per rebre els
avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un avís SMS.
Nom
Primer cognom
Segon cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI
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E0519

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no
heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació

obligatori

• Fitxer adjuntat: 20147_DR_PDF_firmado.pdf
• Resum: c10eca425a81e405477a7f42aadb2c7e

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.

1. Vegeu la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Protecció de dades
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers automatitzats següents:
1.
Serveis i tràmits gencat. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la
persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3a planta, 08003
Barcelona. La finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits.
2.
Servei d'inspecció. L'òrgan responsable del fitxer és Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i l'adreça on la
persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona.
La finalitat del fitxer és acompliment de la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder
fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest àmbit..
3.
Expedients administratius: segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades de les persones que presentin la sol·licitud seran incorporades al fitxer Tractament d'expedients administratius, del qual
és responsable l'Oficina de Gestió Empresarial, amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit
competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets com a persona
afectada mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de
Gràcia, 105, 08008 Barcelona, o mitjançant l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.
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Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una
instal.lació elèctrica de baixa tensió

He llegit les condicions
S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que
s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de
l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formulari perquè d’acord amb l’article 1.2-14 del text
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i
l’article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.

Informació: L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades
declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del
moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats
previstes en la legislació vigent.
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