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CERTIFICAT D'ACABAMENT PARCIAL D'OBRA  
 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'ALTA TENSIÓ 

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN PARCIAL DE OBRA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

A DADES DE L'OBRA  
DATOS DE LA OBRA

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: 
 TIPO DE INSTALACIÓN:

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

SUBESTACIÓ DE TRANSFORMACIÓ  
SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

LÍNIA  
LINEA

DIRECTOR/A D'OBRA / DIRECTOR/A DE OBRA TITULACIÓ / TITULACIÓN COL·LEGIAT/ADA Nº / COLEGIADO/A Nº

COL·LEGI OFICIAL DE: / COLEGIO OFICIAL DE: DIRECTOR/A D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ /  DIRECTOR/A DE OBRA DE LA INSTALACIÓN

 TITULAR NIF / NIE 

EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO DATA REGISTRE PROJECTE /  FECHA REGISTRO PROYECTO

EXPEDIENT REFERÈNCIA / EXPEDIENTE REFERENCIA
REFÈRENCIA DE L'INFORME TÈCNIC DE LES VERIFICACIONS REALITZADES 
REFERENCIA DEL INFORME TÉCNICO DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS

POSICIONS DE LA SUBESTACIÓ / CT QUE CAL POSAR EN SERVEI:  / POSICIONES DE LA SUBESTACIÓN / CT A PONER EN SERVICIO:

POTÈNCIA AUTORITZADA (kVA) 
POTENCIA AUTORIZADA (kVA)

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kVA) 
POTENCIA INSTALADA (kVA)

RELACIÓ DE TENSIONS DE TRANSFORMACIÓ (V/kV) 
RELACIÓN DE TENSIONES DE TRANSFORMACIÓN (V/kV)

LÍNIES D'ALTA TENSIÓ:  / LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

LONGITUD TOTAL LONGITUD AÈRIA 
LONGITUD AÉREA

LONGITUD SUBTERRÀNIA 
LONGITUD SUBTERRÁNEA

TENSIÓ NOMINAL 
TENSIÓN NOMINAL

B EMPRESA EXECUTORA DE LA INSTAL·LACIÓ  
EMPRESA EJECUTORA DE LA INSTALACIÓN

TIPUS D'EMPRESA: 
TIPO DE EMPRESA:

PRÒPIA  
PROPIA EXTERNA

   Cal emplenar només en el cas d'una empresa instal·ladora externa / Rellenar sólo en el caso de una empresa instaladora externa
NOM  / NOMBRE RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL NIF

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA

CP

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO TELÉFON / TELÉFONO 

C CERTIFICACIÓ 
CERTIFICACIÓN

CERTIFICA: Que la dita instal·lació,  
                     a falta de finalitzar la part que permet la seua connexió a la xarxa de subministrament, ha sigut realitzada sota la meua 
                     direcció per l'empresa instal·ladora abans indicada, havent-se efectuat les proves i reconeixements obligatoris amb 
                     resultats FAVORABLES. 
  
                     Ajustant-se al projecte específic registrat en el Servei Territorial, i annexos posteriors al mateix, amb les variacions 
                     indicades a continuació, estant d'acord amb l'autorització administrativa prèvia i a l'autorització administrativa de 
                     construcció, així com al: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                     I perquè conste davant el Servei Territorial als efectes consegüents, s'extén el següent certificat

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ SUBESTACIÓ DE TRANSFORMACIÓ LÍNIA

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i 
les seues Instruccions Tècniques Complementàries, aprovat pel Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, i si 
és el cas, amb les especificacions particular aprovades a l'entitat de producció, transport i distribució 
d'energia elèctrica.

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat de centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació, així com les seues instruccions tècniques complementàries, aprovat pel Reial 
Decret 3275/1982, de 12 de novembre.

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues 
instruccions tècniques complementàries, aprovat pel Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, i si és el cas, 
amb les especificacions particulars aprovades a l'empresa de transport i distribució d'energia elèctrica.

Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de novembre.
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

CERTIFICA: Que dicha instalación,  
                     a falta de finalizar la parte que permite su conexión a la red de suministro, ha sido realizada bajo mi dirección por la 
                     empresa instaladora arriba indicada, habiéndose efectuado las pruebas y reconocimientos obligatorios, con resultados 
                     FAVORABLES. 
                     Ajustándose al proyecto específico registrado en el Servicio Territorial, y anexos posteriores al mismo, con las 
                     variaciones indicadas a continuación, siendo conforme a la autorización administrativa previa y a la autorización 
                     administrativa de construcción, así como al: 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN LÍNIA

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y en 
su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la entidad de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad de centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación, así como sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por el Real  
Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, y en su caso, con las 
especificaciones particulares aprobadas a la empresa de transporte y distribución de energía eléctrica.

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre.

D DADES REFERENTS A LES VARIACIONS EN L'OBRA EXECUTADA RESPECTE DEL PROJECTE TÈCNIC 
DATOS REFERENTES A LAS VARIACIONES EN LA OBRA EJECUTADA RESPECTO DEL PROYECTO TÉCNICO

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el 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 el tratamiento de datos de carácter personal. 

, d de

El/La Director/a de l'obra  
El/La Director/a de la obra

Firma:

Y para que conste ante el Servicio Territorial a los efectos consiguientes, se extiende el presente certificado

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 "REGISTRE ADMINISTRATIU D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA"  
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 "REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA"  
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/RATENE004_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/RATENE004.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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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
A
DADES DE L'OBRA 
DATOS DE LA OBRA
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ:  
 TIPO DE INSTALACIÓN:
POSICIONS DE LA SUBESTACIÓ / CT QUE CAL POSAR EN SERVEI:  / POSICIONES DE LA SUBESTACIÓN / CT A PONER EN SERVICIO:
LÍNIES D'ALTA TENSIÓ:  / LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
B
EMPRESA EXECUTORA DE LA INSTAL·LACIÓ 
EMPRESA EJECUTORA DE LA INSTALACIÓN
TIPUS D'EMPRESA:  
TIPO DE EMPRESA:
   Cal emplenar només en el cas d'una empresa instal·ladora externa / Rellenar sólo en el caso de una empresa instaladora externa
C
CERTIFICACIÓ
CERTIFICACIÓN
CERTIFICA: Que la dita instal·lació, 
                     a falta de finalitzar la part que permet la seua connexió a la xarxa de subministrament, ha sigut realitzada sota la meua
                     direcció per l'empresa instal·ladora abans indicada, havent-se efectuat les proves i reconeixements obligatoris amb
                     resultats FAVORABLES.
 
                     Ajustant-se al projecte específic registrat en el Servei Territorial, i annexos posteriors al mateix, amb les variacions
                     indicades a continuació, estant d'acord amb l'autorització administrativa prèvia i a l'autorització administrativa de
                     construcció, així com al:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     I perquè conste davant el Servei Territorial als efectes consegüents, s'extén el següent certificat
CERTIFICA: Que dicha instalación, 
                     a falta de finalizar la parte que permite su conexión a la red de suministro, ha sido realizada bajo mi dirección por la
                     empresa instaladora arriba indicada, habiéndose efectuado las pruebas y reconocimientos obligatorios, con resultados
                     FAVORABLES.
                     Ajustándose al proyecto específico registrado en el Servicio Territorial, y anexos posteriores al mismo, con las
                     variaciones indicadas a continuación, siendo conforme a la autorización administrativa previa y a la autorización
                     administrativa de construcción, así como al: 
D
DADES REFERENTS A LES VARIACIONS EN L'OBRA EXECUTADA RESPECTE DEL PROJECTE TÈCNIC
DATOS REFERENTES A LAS VARIACIONES EN LA OBRA EJECUTADA RESPECTO DEL PROYECTO TÉCNICO
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el 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 el tratamiento de datos de carácter personal. 
,
d
de
El/La Director/a de l'obra 
El/La Director/a de la obra
Firma:
Y para que conste ante el Servicio Territorial a los efectos consiguientes, se extiende el presente certificado
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 "REGISTRE ADMINISTRATIU D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA" 
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 "REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA" 
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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