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CERTIFICAT D'AJUST DE LES INSTAL·LACIONS A LA NORMATIVA 
CERTIFICADO DE AJUSTE DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA

A DADES DEL TÈCNIC QUE CERTIFICA / DATOS DEL TÉCNICO QUE CERTIFICA
COGNOMS / APELLIDOS CIF - NIF

COL·LEGI OFICIAL DE  / COLEGIO OFICIAL DE NÚMERO COL·LEGIAT / NÚMERO COLEGIADO

NOM / NOMBRE

Enginyer  
Ingeniero

Arquitecte 
Arquitecto

Arquitecte tècnic 
Arquitecto técnico

COM A / EN CALIDAD DE 

B DADES DE LES INSTAL·LACIONS / DATOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

DATA DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE 
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO

CAPACITAT / AFOROPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

CP

C CERTIFICACIÓ / CERTIFICACIÓN

, d del

Firma:

CERTIFICA: 
Que les instal·lacions provisionals, una vegada efectuades les comprovacions oportunes, complixen les condicions de seguretat i s'ajusten a la 
normativa en vigor que els és d'aplicació, i més concretament a les normes següents: 

- Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics 
- Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la 

Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació 
- Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seues instruccions tècniques 

complementàries 
- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis 
- Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació 
- Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics 
- Reial Decret 1027/2007, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) 
- Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a 

activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència 
- I qualsevol altra normativa específica que s'aplique a l'activitat pretesa

Segell del visat 
Sello del visado

CERTIFICA: 
Que las instalaciones provisionales, una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, cumplen las condiciones de seguridad y se ajustan a la 
normativa en vigor que les es de aplicación, y más concretamente a las siguientes normas: 

- Ley Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
- Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de 

la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
- Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias 
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación 
- Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos 
- Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 
- Y cualquiera otra normativa específica que le sea de aplicación a la actividad pretendida
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