CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT EXTERIOR (RD 1890/2008)
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR (RD 1890/2008)

A

DADES DE LA PERSONA TITULAR
DATOS DE LA PERSONA TITULAR

NIF / NIE

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

TELÈFON / TELÉFONO

B

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

EMPRESA INSTAL·LADORA
EMPRESA INSTALADORA

NIF / NIE

COGNOMS, NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

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

TELÈFON / TELÉFONO

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

POTÈNCIA TOTAL PREVISTA (kW) (1): / POTENCIA TOTAL PREVISTA (kW) (1):

TENSIÒ (V): / TENSIÓN (V):

NOVA / NUEVA

MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓN

CP

CUPS (2):

(1) Potència prevista en la documentació tècnica per a tot l'edifici, conforme al que estipula la ITC-BT-01 "Terminologia" i la ITC-BT-10 "Previsió de càrregues per a
subministraments de baixa tensió" del RD 842/2002. / Potencia prevista en la documentación técnica para todo el edificio, conforme a lo estipulado en la ITC-BT-01 "Terminologia" y
la ITC-BT-10 "Previsión de cargas para suministros en baja tensión" del RD 842/2002.

D

ÙS DE L'INSTAL·LACIÓ (Especifiqueu-lo)
USO DE LA INSTALACIÓN (Especificar)
ENLLUMENAT EXTERIOR
ALUMBRADO EXTERIOR

E

ACTIVITATS AUXILIARS (FONTS)
ACTIVIDADES EXTERIORES (FUENTES)

INSTAL·LACIÓ DE CARÀCTER TEMPORAL (ENLLUMENAT FESTIU I NADALENC)
INSTALACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL (A LUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO

RESULTATS DELS MESURAMENTS
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA PER L'INSTAL·LACIÓ / POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LA INSTALACIÓN
TENSIÒ D'ALIMENTACIÓ (V) / TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (V)

DESVIACIÓ RESPECTE A TENSIÓ NOMINAL (%) / DESVIACIÓN RESPECTO A TENSIÓN NOMINAL (%)

FACTOR DE POTÈNCIA / FACTOR DE POTENCIA

IL·LUMINACIÓ MITJANA DE LA INSTAL·LACIÓ / ILUMINACIÓN MEDIA DE LA INSTACIÓN

CERTIFICACIÓ
CERTIFICACIÓN

La persona titular del certificat de qualificació individual (CCI) que subscriu, inscrit en els Serveis Territorials d'Indústria i Energia amb el número i
Certificat d'Instal·lador en B.T. indicats més amunt
CERTIFICA que realitzada la verificació inicial, segons la ITC-EA 05, s'ha comprovat el compliment de les disposiciones i els requisits d'eficiència
energètica establits en el RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aproven el reglament i les instruccions tècniques complementàries, amb
resultat favorable.
La persona titular del certificado de cualificación individual (CCI) que suscribe, inscrito en los Servicios Territoriales de Industria y Energia con el número y
Certificado de Instalador en B.T. indicados,
CERTIFICA que realizada la verificación inicial, según la ITC-EA 05, se ha comprobado el cumplimiento de las disposiciones y los requisitos de
eficiencia energética establecidos en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueban el reglamento y las instrucciones técnicas
complementarias, con resultado favorable.

CESSPCT - SMSA

F

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.

d

de
DIN - A4

,

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 esta
Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre
d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut
resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.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 el objeto de la instancia que ha
presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el
registro de entrada de esta Conselleria. 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 la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

CERTEFI (09/07/2019)

IA - 23293 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

UNIFORMITAT DE LA INSTAL·LACIÓ / UNIFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT EXTERIOR (RD 1890/2008)
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR (RD 1890/2008)

A

DADES DE LA PERSONA TITULAR
DATOS DE LA PERSONA TITULAR

NIF / NIE

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

TELÈFON / TELÉFONO

B

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

EMPRESA INSTAL·LADORA
EMPRESA INSTALADORA

NIF / NIE

COGNOMS, NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

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

TELÈFON / TELÉFONO

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

POTÈNCIA TOTAL PREVISTA (kW) (1): / POTENCIA TOTAL PREVISTA (kW) (1):

TENSIÒ (V): / TENSIÓN (V):

NOVA / NUEVA

MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓN

CP

CUPS (2):

(1) Potència prevista en la documentació tècnica per a tot l'edifici, conforme al que estipula la ITC-BT-01 "Terminologia" i la ITC-BT-10 "Previsió de càrregues per a
subministraments de baixa tensió" del RD 842/2002. / Potencia prevista en la documentación técnica para todo el edificio, conforme a lo estipulado en la ITC-BT-01 "Terminologia" y
la ITC-BT-10 "Previsión de cargas para suministros en baja tensión" del RD 842/2002.

D

ÙS DE L'INSTAL·LACIÓ (Especifiqueu-lo)
USO DE LA INSTALACIÓN (Especificar)
ENLLUMENAT EXTERIOR
ALUMBRADO EXTERIOR

E

ACTIVITATS AUXILIARS (FONTS)
ACTIVIDADES EXTERIORES (FUENTES)

INSTAL·LACIÓ DE CARÀCTER TEMPORAL (ENLLUMENAT FESTIU I NADALENC)
INSTALACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL (A LUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO

RESULTATS DELS MESURAMENTS
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

TENSIÒ D'ALIMENTACIÓ (V) / TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (V)

DESVIACIÓ RESPECTE A TENSIÓ NOMINAL (%) / DESVIACIÓN RESPECTO A TENSIÓN NOMINAL (%)

FACTOR DE POTÈNCIA / FACTOR DE POTENCIA

IL·LUMINACIÓ MITJANA DE LA INSTAL·LACIÓ / ILUMINACIÓN MEDIA DE LA INSTACIÓN

UNIFORMITAT DE LA INSTAL·LACIÓ / UNIFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN

CERTIFICACIÓ
CERTIFICACIÓN

La persona titular del certificat de qualificació individual (CCI) que subscriu, inscrit en els Serveis Territorials d'Indústria i Energia amb el número i
Certificat d'Instal·lador en B.T. indicats més amunt
CERTIFICA que realitzada la verificació inicial, segons la ITC-EA 05, s'ha comprovat el compliment de les disposiciones i els requisits d'eficiència
energètica establits en el RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aproven el reglament i les instruccions tècniques complementàries, amb
resultat favorable.
La persona titular del certificado de cualificación individual (CCI) que suscribe, inscrito en los Servicios Territoriales de Industria y Energia con el número y
Certificado de Instalador en B.T. indicados,
CERTIFICA que realizada la verificación inicial, según la ITC-EA 05, se ha comprobado el cumplimiento de las disposiciones y los requisitos de
eficiencia energética establecidos en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueban el reglamento y las instrucciones técnicas
complementarias, con resultado favorable.

CESSPCT - SMSA

F

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.

d

de
DIN - A4

,

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 esta
Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre
d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut
resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.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 el objeto de la instancia que ha
presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el
registro de entrada de esta Conselleria. 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 la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

CERTEFI (09/07/2019)

IA - 23293 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA PER L'INSTAL·LACIÓ / POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LA INSTALACIÓN

