
SOLISCAL (22/02/2023) 

SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (CALEFACCIÓ, 
CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA)1 

SOLICITUD DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA)1
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

(1) Esta sol·licitud no és necesessària presentar-la en els següents casos: a) Instal·lacions de potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor o fred menor que 5 kw; b) Instal·lacions de 
producció d'aigua calenta sanitària per mitjà de calfadors instantànis, o calfadors acumuladors, o termos elèctrics, quan la poténcia térmica nominal de cadascun per separat o la seua suma siga menor 
o igual que 70 kw i c) sisternas solars consistents en un únic element prefabricat. 
(1) Esta solicitud no es necesario presentarla en los siguientes casos: a) Instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kw; b) Instalaciones de 
producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, o calentadores acumuladores, o termos eléctricos, cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado 
o su suma sea menor o igual que 70 kw, y c) sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.

A DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTALACIÓN

 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILI (CARRER/PL., NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP TELÈFON / TELÉFONO

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF / NIE TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

C NOTIFICACIONS  
NOTIFICACIONES

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).  
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació exclusivament per mitjans electrònics, cas que no siga obligatòria d'acord amb la normativa vigent? 
Si el solicitante es persona física, ¿acepta la notificación exclusivamente por medios electrónicos, en caso de que no sea obligatoria de acuerdo con la normativa vigente?

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions. 
Indique en que lengua desea recibir las notificaciones

VALENCIÀ 
VALENCIANO

CASTELLÀ 
CASTELLANO

D CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ / NO AUTORITZACIÓ 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN / NO AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència 
d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol 
administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular i, en el seu cas, del representant legal.  
En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze, i haurà d'aportar els documents corresponents. 
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos 
elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos correspondientes.

No autoritze a l'obtenció de les dades d'/de: 
No autorizo a la obtención de los datos de:

E DADES DE LA INSTAL·LACIÓ  
DATOS DE LA INSTALACIÓN

EMPLAÇAMENT (CARRER PLAÇA I NÚMERO) / EMPLAZAMIENTO (CALLE PLAZA Y NÚMERO)    

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA CP TELÈFON / TELÉFONO

PRESSUPOST DE LA INSTAL·LACIÓ (€) / PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN (€)   PROMOTOR/A

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT PRINCIPAL / DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

És instal·lació comunitària o es connecta a la xarxa urbana? 
¿Es instalación comunitaria o se conecta a la red urbana?
Instal·la comptadors?  
¿Instala contadores? 

SI NO

SI NO

ALTRES DADES 
OTROS DATOSF

DADES DE L'ANTERIOR TITULAR I UBICACIÓ (NOMÉS PER A CANVI DE TITULAR) / DATOS DEL ANTERIOR TITULAR Y UBICACIÓN (SÓLO EN CAMBIO DE TITULAR)

NÚM. D'INSCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN CAS D'AMPLIACIONS O MODIFICACIONS  
Nº DE INSCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EN CASO DE AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN
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SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (CALEFACCIÓ, 
CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA)1 

SOLICITUD DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA)1
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

G TIPUS DE TRÀMIT I DOCUMENTS REQUERITS 
TIPOS DE TRÁMITE Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 

TIPUS DE TRÀMIT (marqueu amb una creu)   
TIPO DE TRÁMITE (marcar con una cruz)

NOVA  
NUEVA

CANVI TITULAR  
CAMBIO TITULAR REFORMA

 INSTAL·LACIÓ TÈRMICA AMB PROJECTE  
 INSTALACIÓN TÉRMICA CON PROYECTO

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA AMB MEMÒRIA  
INSTALACIÓN TÉRMICA CON MEMORIA

(1), 2, 4, (5), (6) (5), 7 (1), 2, 4 (5), (6)

3, 4, (5), 6 (5), 7 3, 4, (5), 6

() Els nombres  entre parèntesi, indiquen que han de presentar-se si procedeixen. 
() Los números entre paréntesis, indican que han de presentarse si proceden.

DOCUMENTS PRESENTATS (marqueu amb una creu) 
DOCUMENTOS PRESENTADOS (marcar con una cruz)H

1.-Declaració responsable del tècnic que projecta i que certifica (DECRESTE). Este document no s'ha de presentar si el projecte i el certificat final d'obra disposen de  
    visat per un col·legi professional.  
    Declaración responsable del técnico que proyecta y que certifica (DECRESTE). Este documento no se ha de presentar si el proyecto y el certificado final de obra  
    están visados por un colegio profesional. 

2.-Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent, per a instal·lacions amb poténcia tèrmica nominal en generació de calor o fred superior a 70 KW, que  
    incloga descripció dels sistemes de comptabilització d'energia per a instal·lacions comunes o connectades a xarxes urbanes.  
    Proyecto de la instalación firmado por técnico titulado competente, para instalaciones con potencia témica nominal en generación de calor o frío superior a 70 KW,    
    que incluya descripción de los sistemas de contabilización de energía para instalaciones comunes o conectadas a redes urbanas.   

3.-Memòria de la instal·lació firmada pel responsable tècnic de l'empresa instal·ladora  (1 exemplar), per a instal·lacions amb potència tèrmica nominal en generació de  
    calor o fred major o igual que 5 KW i menor o igual que 70 KW (MEMISCAL).  
    Memoria de la instalación firmada por el responsable técnico de la empresa instaladora (1 ejemplar), para instalaciones con potencia témica nominal en generación de  
    calor o frío mayor o igual que 5KW y menor o igual que 70 KW (MEMISCAL).

4.-Dos exemplars del certificat de la instal3lació o firmat per l'instal·lador autoritzat, si és el cas, pel director tècnic titulat competent (CERINSCA).  
    Dos ejemplares del certificado de la instalación firmado por el instalador autorizado y, en su caso, por el director técnico titulado competente (CERINSCA).

5.-Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions. (En cas que no acudisca el/la titular).  
    Documento de autorización para tramitar y recibir notificaciones. (En caso de que no acuda el titular).

6.-Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc per la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).      
    Declaración responsable y certificado de cumplimiento de las condciones higiénicosanitarias, en caso de instalaciones de riesgo para la prevención de la legionelosis  
    (CERLEGIO).

7.-Document acreditatiu de la venda de la instal·lació o de la seua transmissió (presentat a liquidació de l'impost).  
    Documento acreditativo de la venta de la instalación o de su transmisión (presentado a liquidación del impuesto).

I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

La persona titular de la instal·lació SOL·LICITA que d'acord amb allò establit en la normativa aplicable, es realitzen les actuacions oportunes segons 
el tràmit especificat. 
La persona titular de la instalación SOLICITA que de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, se realicen las actuaciones oportunas 
según el trámite especificado.

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del 
tratamiento de datos de carácter personal. 

ded,

La persona sol·licitant o representant legal  
La persona solicitante o representante legal

Firma:

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per 
aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la instància presentada, conforme a 
l'establit en l'activitat del tractament anomenada "ESTABLIMENTS INDUSTRIALS"  
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, i no ser objecte de decisions 
individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en aquesta Conselleria, mitjançant el  tràmit telemàtic o presentant un escrit en el registre 
d'entrada d'aquesta Conselleria, segons siga procedent. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, 
especialment quan no haja obtingut resposta o aquesta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. 
 Delegació de Protecció de Dades de la GVA: https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/  
 Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/es 
Més informació sobre el tractament de les dades en: https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos 
  
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta 
Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la instancia presentada, conforme a lo 
establecido en la actividad de tratamiento denominada "ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES"   
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en esta Conselleria a través del trámite telemático o presentando escrito en el 
registro de entrada de esta Conselleria, según proceda. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, 
especialmente cuando no haya obtenido respuesta o esta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.    
 Delegación de Protección de Datos de la GVA: https://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva.  
 Agencia Española de Protección de Datos: https:/www.aepd.es.  
Más información sobre el tratamiento de datos en: https://cindi.gva.es/es/proteccion-datos 

https://cindi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATIND001_va.pdf
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/
https://www.aepd.es/es
https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos
https://cindi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATIND001.pdf
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
https://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva.
https:/www.aepd.es
https://cindi.gva.es/es/proteccion-datos
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SOLISCAL (22/02/2023) 
CESSPCT - SMSA
DIN - A4
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
(1) Esta sol·licitud no és necesessària presentar-la en els següents casos: a) Instal·lacions de potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor o fred menor que 5 kw; b) Instal·lacions de producció d'aigua calenta sanitària per mitjà de calfadors instantànis, o calfadors acumuladors, o termos elèctrics, quan la poténcia térmica nominal de cadascun per separat o la seua suma siga menor o igual que 70 kw i c) sisternas solars consistents en un únic element prefabricat.
(1) Esta solicitud no es necesario presentarla en los siguientes casos: a) Instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kw; b) Instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, o calentadores acumuladores, o termos eléctricos, cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kw, y c) sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.
A
DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTALACIÓN
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació exclusivament per mitjans electrònics, cas que no siga obligatòria d'acord amb la normativa vigent?
Si el solicitante es persona física, ¿acepta la notificación exclusivamente por medios electrónicos, en caso de que no sea obligatoria de acuerdo con la normativa vigente?
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions.
Indique en que lengua desea recibir las notificaciones
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ / NO AUTORITZACIÓ
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN / NO AUTORIZACIÓN
D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular i, en el seu cas, del representant legal. 
En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, indicant les dades que no autoritze, i haurà d'aportar els documents corresponents.
De acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y en su caso, del representante legal. 
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los documentos correspondientes.
E
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
DATOS DE LA INSTALACIÓN
És instal·lació comunitària o es connecta a la xarxa urbana?
¿Es instalación comunitaria o se conecta a la red urbana?
Instal·la comptadors? 
¿Instala contadores? 
ALTRES DADES
OTROS DATOS
F
G
TIPUS DE TRÀMIT I DOCUMENTS REQUERITS
TIPOS DE TRÁMITE Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 
TIPUS DE TRÀMIT (marqueu amb una creu)  
TIPO DE TRÁMITE (marcar con una cruz)
(1), 2, 4, (5), (6)
(5), 7
(1), 2, 4 (5), (6)
3, 4, (5), 6
(5), 7
3, 4, (5), 6
() Els nombres  entre parèntesi, indiquen que han de presentar-se si procedeixen.
() Los números entre paréntesis, indican que han de presentarse si proceden.
DOCUMENTS PRESENTATS (marqueu amb una creu)
DOCUMENTOS PRESENTADOS (marcar con una cruz)
H
I
SOL·LICITUD
SOLICITUD
La persona titular de la instal·lació SOL·LICITA que d'acord amb allò establit en la normativa aplicable, es realitzen les actuacions oportunes segons el tràmit especificat.
La persona titular de la instalación SOLICITA que de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, se realicen las actuaciones oportunas según el trámite especificado.
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal. 
de
d
,
La persona sol·licitant o representant legal 
La persona solicitante o representante legal
Firma:
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la instància presentada, conforme a l'establit en l'activitat del tractament anomenada "ESTABLIMENTS INDUSTRIALS" 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en aquesta Conselleria, mitjançant el  tràmit telemàtic o presentant un escrit en el registre d'entrada d'aquesta Conselleria, segons siga procedent. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o aquesta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
         Delegació de Protecció de Dades de la GVA: https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/ 
         Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/es
Més informació sobre el tractament de les dades en: https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos
 
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la instancia presentada, conforme a lo establecido en la actividad de tratamiento denominada "ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES"  
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en esta Conselleria a través del trámite telemático o presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria, según proceda. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o esta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.   
         Delegación de Protección de Datos de la GVA: https://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva. 
         Agencia Española de Protección de Datos: https:/www.aepd.es. 
Más información sobre el tratamiento de datos en: https://cindi.gva.es/es/proteccion-datos 
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