CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. INSTAL·LACIÓ DE
GENERACIÓ ELÈCTRICA DESTINADES A AUTOCONSUM
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. INSTALACIÓN DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA DESTINADAS A AUTOCONSUMO
ALTA

A

MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓN

TANCAMENT DEFINITIU / CIERRE DEFINITIVO

AMPLIACIÓ / AMPLIACIÓN

EMPRESA DISTRIBUÏDORA (a la que es connecten les instal·lacions)
EMPRESA DISTRIBUIDORA (a la que se conectan las instalaciones)

RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL

B CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ / CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
EMPLAÇAMENT (CARRER, PLAÇA I NÚMERO) / EMPLAZAMIENTO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO)

TELÈFON / TELÉFONO
CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

REFÈRENCIA CATASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

COORDENADES UTM / COORDENADAS UTM

POTÈNCIA INSTAL·LADA TOTAL EQUIPS GENERADORS (en kW) (1):
POTÉNCIA INSTALADA TOTAL EQUIPOS GENERADORES (en kW) (1):

TENSIÓ (V)
TENSIÓN (V)

POTÈNCIA CONTRACTADA CONSUMIDOR ASSOCIAT (en kW)
POTENCIA CONTRATADA CONSUMIDOR ASOCIADO (en kW)

CUPS

SISTEMA ANTIABOCAMENT / SISTEMA ANTIVERTIDO
POTÈNCIA INSTAL·LADA D'EIXIDA acumulació (en kW)
POTENCIA INSTALADA DE SALIDA acumulación (en kW)

INST. ACUMULACIÓ / INST. ACUMULACIÓN

(1) Potència instal·lada: la definida en l'article 3 i en la disposició addicional onze del Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica
a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
(1) Potencia instalada: la definida en el artículo 3 y en la disposición adicional undécima del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

C EMPRESA INSTAL·LADORA / EMPRESA INSTALADORA
COGNOMS, NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

NOM DE L'INSTAL·LADOR (titular del CCI) / NOMBRE DEL INSTALADOR (titular del CCI)

NIF

D

CERTIFICACIÓ / CERTIFICACIÓN

El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que subscriu, inscrit en els Serveis Territorials competents en matèria d'Indústria, amb el número i Certificat
d'Instal·lador en B.T. indicats, CERTIFICA:
El titular del certificado de cualificación individual (CCI) que suscribe, inscrito en los Servicios Territoriales competentes en materia de Industria, con el número y Certificado
de Instalador en B.T. indicados, CERTIFICA:

ANNEX DE DATA / ANEXO DE FECHA

MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY / MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

havent realitzat les proves i verificacions reglamentaries amb els següents resultats favorables: / habiendo realizado las pruebas y
verificaciones reglamentarias con los siguientes resultados favorables:
RESULTATS DE LES PROVES I RECONEIXEMENTS EFECTUATS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS

RESISTÈNCIA DE LA PRESA DE TERRA
RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA

OHMS
OHMIOS

AÏLLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
AISLAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

MEGAOHMS
MEGAOHMIOS

amb / con desmantellament de la instal·lació, quedant en les degudes condicions de seguretat,
que ha procedit a la desconnexió
que ha procedido a la desconexión
sense / sin desmantelamiento de la instalación, quedando en las debidas condiciones de seguridad,
de manera que no representa un risc per a les persones o coses, realitzada, si és el cas, d'acord amb el/l'/la:
de forma que no representa un riesgo para las personas o cosas, realizada, en su caso, conforme al/la:
PROJECTE / PROYECTO

CESSPCT- SMSA

PROJECTE / PROYECTO

DIN - A4

- del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent, i instruccions ITC-BT específiques que li son d'aplicació / del vigente Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, e instrucciones ITC-BT específicas que le son de aplicación
- del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament
d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, així com les dels requisits tècnics continguts en la normativa del sector elèctric i en la
reglamentació de qualitat i seguretat industrial que els siga aplicable, conforme a l'article 5 del mateix / del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo, así como las de los requisitos técnicos contenidos en la normativa del sector eléctrico y en la reglamentación de calidad y seguridad industrial
que les resulte de aplicación, conforme al artículo 5 del mismo
- amb les específicacions particulars de l'empresa subministradora aprobades / con las especificaciones particulares de la empresa suministradora aprobadas.
- així com del/de la: / así como del/de la:

ANNEX DE DATA / ANEXO DE FECHA

,

d

de

SEGELL DE L'EMPRESA AMB CERTIFICAT
D'INSTAL·LADOR
SELLO DE LA EMPRESA CON CERTIFICADO
DE INSTALADOR

Firma del titular del CCI:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular
responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular
responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999).

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

CERTAC (05/2017)

IA - 23487 - 01 - E

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

haver ejecutat la instal·lació d'acord amb les prescripcions
haber ejecutado la instalación de acuerdo con las prescripciones

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. INSTAL·LACIÓ DE
GENERACIÓ ELÈCTRICA DESTINADES A AUTOCONSUM
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. INSTALACIÓN DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA DESTINADAS A AUTOCONSUMO
ALTA

A

MODIFICACIÓ / MODIFICACIÓN

TANCAMENT DEFINITIU / CIERRE DEFINITIVO

AMPLIACIÓ / AMPLIACIÓN

EMPRESA DISTRIBUÏDORA (a la que es connecten les instal·lacions)
EMPRESA DISTRIBUIDORA (a la que se conectan las instalaciones)

RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL

B CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ / CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
EMPLAÇAMENT (CARRER, PLAÇA I NÚMERO) / EMPLAZAMIENTO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO)

TELÈFON / TELÉFONO
CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

REFÈRENCIA CATASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

COORDENADES UTM / COORDENADAS UTM

POTÈNCIA INSTAL·LADA TOTAL EQUIPS GENERADORS (en kW) (1):
POTÉNCIA INSTALADA TOTAL EQUIPOS GENERADORES (en kW) (1):

TENSIÓ (V)
TENSIÓN (V)

POTÈNCIA CONTRACTADA CONSUMIDOR ASSOCIAT (en kW)
POTENCIA CONTRATADA CONSUMIDOR ASOCIADO (en kW)

CUPS

SISTEMA ANTIABOCAMENT / SISTEMA ANTIVERTIDO
POTÈNCIA INSTAL·LADA D'EIXIDA acumulació (en kW)
POTENCIA INSTALADA DE SALIDA acumulación (en kW)

INST. ACUMULACIÓ / INST. ACUMULACIÓN

(1) Potència instal·lada: la definida en l'article 3 i en la disposició addicional onze del Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica
a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
(1) Potencia instalada: la definida en el artículo 3 y en la disposición adicional undécima del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

C EMPRESA INSTAL·LADORA / EMPRESA INSTALADORA
COGNOMS, NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

NOM DE L'INSTAL·LADOR (titular del CCI) / NOMBRE DEL INSTALADOR (titular del CCI)

NIF

D

CERTIFICACIÓ / CERTIFICACIÓN

El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que subscriu, inscrit en els Serveis Territorials competents en matèria d'Indústria, amb el número i Certificat
d'Instal·lador en B.T. indicats, CERTIFICA:
El titular del certificado de cualificación individual (CCI) que suscribe, inscrito en los Servicios Territoriales competentes en materia de Industria, con el número y Certificado
de Instalador en B.T. indicados, CERTIFICA:

ANNEX DE DATA / ANEXO DE FECHA

MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY / MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

havent realitzat les proves i verificacions reglamentaries amb els següents resultats favorables: / habiendo realizado las pruebas y
verificaciones reglamentarias con los siguientes resultados favorables:
RESULTATS DE LES PROVES I RECONEIXEMENTS EFECTUATS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS

RESISTÈNCIA DE LA PRESA DE TERRA
RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA

OHMS
OHMIOS

AÏLLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
AISLAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

MEGAOHMS
MEGAOHMIOS

amb / con desmantellament de la instal·lació, quedant en les degudes condicions de seguretat,
que ha procedit a la desconnexió
que ha procedido a la desconexión
sense / sin desmantelamiento de la instalación, quedando en las debidas condiciones de seguridad,
de manera que no representa un risc per a les persones o coses, realitzada, si és el cas, d'acord amb el/l'/la:
de forma que no representa un riesgo para las personas o cosas, realizada, en su caso, conforme al/la:
PROJECTE / PROYECTO

CESSPCT- SMSA

PROJECTE / PROYECTO

DIN - A4

- del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent, i instruccions ITC-BT específiques que li son d'aplicació / del vigente Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, e instrucciones ITC-BT específicas que le son de aplicación
- del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament
d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, així com les dels requisits tècnics continguts en la normativa del sector elèctric i en la
reglamentació de qualitat i seguretat industrial que els siga aplicable, conforme a l'article 5 del mateix / del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo, así como las de los requisitos técnicos contenidos en la normativa del sector eléctrico y en la reglamentación de calidad y seguridad industrial
que les resulte de aplicación, conforme al artículo 5 del mismo
- amb les específicacions particulars de l'empresa subministradora aprobades / con las especificaciones particulares de la empresa suministradora aprobadas.
- així com del/de la: / así como del/de la:

ANNEX DE DATA / ANEXO DE FECHA

,

d

de

SEGELL DE L'EMPRESA AMB CERTIFICAT
D'INSTAL·LADOR
SELLO DE LA EMPRESA CON CERTIFICADO
DE INSTALADOR

Firma del titular del CCI:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular
responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat
d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular
responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999).

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

CERTAC (05/2017)

IA - 23487 - 01 - E

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

haver ejecutat la instal·lació d'acord amb les prescripcions
haber ejecutado la instalación de acuerdo con las prescripciones

