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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 LA PERSONA TITULAR 
DATOS DE LA PERSONA TITULAR

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

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO FAXADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NÚM. REG INDUSTRIAL ( si porcedix / si procede)

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, la persona interessada 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, el interesado 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 per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

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 obtenir 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 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 aportar los documentos correspondientes.

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

E 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 CP

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ O TIPUS D'ÚS (veure Taula 1) / TIPO DE INSTALACIÓN O TIPO DE USO (ver tabla 1) AFORAMENT /  AFORO SÚP. ÚTIL (m2 )

POTÈNCIA PREVISTA (KW) / POTENCIA PREVISTA (KW) POTÈNCIA INSTAL·LADA (KW) /  POTENCIA INSTALADA (KW) PRESSUPOST  INSTAL·LACIÓ(€)/ PRESUPUESTO  INSTALACIÓN(€)

CONTRACTE DE MANTENIMENT / CONTRATO DE MANTENIMIENTO CÀRREGA FOC TOTAL (MJ) / CARGA FUEGO TOTAL (MJ) Va a instal·lar grua-torre? 
¿Va a instalar grúa-torre? SI NO
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CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

F 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 AMPLIACIÓ / AMPLIACIÓN (1) MODIFICACIÓN / MODIFICACIÓ (1)

Instal·lació elèctrica amb projecte / Instalación eléctrica con proyecto 1, 2, 3, 4, 6, 7,  (10) 1, (2), (3), 4, 6, 7,  (10) 1, (2), (3), 4, 6, 7,  (10)

Alta d'instal·lació elèctrica per auxiliar d'obres amb proyecte 
Alta de instalación eléctrica para auxiliar de obras con proyecto 
Instal·lació elèctrica amb proyecte i inspecció inicial per organisme de 
control (2) 
Instalación eléctrica con proyecto e inspección inicial por organismo de 
control (2) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8), (10), (11) 1, (2), (3), 4, 5, 6, 7, (8),(9), (10), (11) 1, (2), (3), 4, 5, 6, 7, (9), (10), (11)

 Instal·lació d'enllumenat exterior amb autorització provisional de 
subministrament elèctric per a proves (3) 
Instalación de alumbrado exterior con autorización provisional de 
suministro eléctrico para pruebas (3) 

1, 2, 3*, 4*, 5*, 6, 6*, 7*, 11* 1, (2), (3), 4, (5), 6, 7, 11, 12 1, (2), (3), 4, (5), 6, 7, 11, 12

Alta d'instal·lació temporal per enllumenats festius i nadalencs (3)  
Alta de instalación temporal para alumbrados festivos y navideños (3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 ----- -----

Els documents entre parèntesi, indiquen que es presentaran quan la normativa ho requerisca, i si porten 
asterisc es presentaran en segona entrega. 
Los documentos entre paréntesis, indican que se presentarán cuando la normativa lo requiera y si llevan 
asterisco se presentarán en segunda entrega.

(2) Les instal·lacions elèctriques que requerisen inspecció inicial abans de la posada en servici, realitzada per un organisme de control d'acord amb el reglament de baixa tensió són: 
     Las instalaciones eléctricas que requieren inspección inicial antes de la puesta en servicio, realizada por un organismo de control de acuerdo con el reglamento de baja tensión son:

a) Instal·lacions industrials que precissen projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW  
    Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW

b) Locals de pública concurrència  
    Locales de pública concurrencia

c) Locals amb risc d'incendi o explosió de classe I, excepte garatges de menys de 25 places 
    Locales con riesgo de incendio o explosión de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas

d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW  
    Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW

e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW  
    Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW

f) Quiròfans i sales d'intervenció  
   Quirófanos y salas de intervención

g) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW 
     Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kW

h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega pel vehicle elèctric, que requerisquen l'elaboració de projecte  
    Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de proyecto

1, 2, 3, 4, 6 ----- -----

(1) S'aplicarà el RD 842/2002 a les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor que siguen objecte de modificacions d'importància, reparacions d'importància i a les seues ampliacions. 
    S'entendrà per modificacions o reparacions d'importància les que afecten a més del 50% de la potència instal·lada. Igualment, es considerarà modificació d'importància la que afecte a línies completes 
    de processos productius amb nous circuits i quadres, encara que amb reducció de potència. També s'entendran com modificacions el canvi d'ús d'una instal·lació.  
    Se aplicará el RD 842/2002 a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones.  
    Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50% de la potencia instalada. Igualmente, se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas 
    completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aún con reducción de potencia. También se entenderán como modificaciones el cambio de uso de una instalación.

(3) S'entén per instal·lacions d'enllumenat exterior les següents: / Se entiende por instalaciones de alumbrado exterior las siguientes: 
     - A les que es referix la ITC-BT 09 / A las que se refiere la ITC-BT 09  
     - Les de fonts, ojecte de la ITC-BT 31 /  Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31 
     -  Les d'enllumenats festius i nadalencs, contemplades en la ITC-BT 34 (en aquest cas no s'haurà de presentarl el document nº 5) 
        Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34 (En este caso, no se debe presentar el documento nº 5) 
    El RD 1890/2008 s'aplicarà a les següents instal·lacions d'enllumenat exterior: / El RD 1890/2008 se aplicará a las siguientes instalaciones de alumbrado exterior: 
     - A les noves instal·lacions, a les seues modificacions i ampliacions / A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones. 
     - A les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor, que siguen objecte de modificacions d'importància i a les seues ampliacions, entenent per modificació d'importància la que afecte a 
       més del 50% de la potència o lluminàries instal·lades. 
       A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte 
       a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas.

G DOCUMENTS QUE ES PRESENTEN 
DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN

1.- Declaració responsable dels técnics competents (DECRESTE), obligatòria només quan el projecte no estiga visat.  
     Declaración responsable de los técnicos competentes (DECRESTE), obligatoria sólo cuando el proyecto no esté visado. 

2.- Projecte (EE-5, EE-6 o EE-7, segons el tipus d'instal·lació)  
     Proyecto (EE-5, EE-6 o EE-7, segun el tipo de instalación)

3.- Certificat de direcció i terminació d'obra (CERINSBT)  
     Certificado de dirección y terminación de obra (CERINSBT)   

4.- Certificat d'instal·lació emés per instal·lador habilitat (CERTINS E / CERTINS V segons procedixca) 
     Certificado de instalación emitido por instalador habilitado (CERTINS E / CERTINS V según proceda)

5.- Certificat d'inspecció inicial de l'organisme de control (CERTOCA) 
     Certificado de inspección inicial del organismo de control (CERTOCA)

6.- Autorització per retirar els Certificats d'instal·lació (AUTNOT), si no els retira el titular. 
     Autorización para retirar los Certificados de instalación (AUTNOT), si no los retira el titular.

7.- Informació a l'usuari. 
     Información al usuario.
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Alta d'instal·lació temporal per enllumenats festius i nadalencs (3)  
Alta de instalación temporal para alumbrados festivos y navideños (3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 ----- -----
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1, 2, 3, 4, 6 ----- -----

(1) S'aplicarà el RD 842/2002 a les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor que siguen objecte de modificacions d'importància, reparacions d'importància i a les seues ampliacions. 
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     - A les noves instal·lacions, a les seues modificacions i ampliacions / A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones. 
     - A les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor, que siguen objecte de modificacions d'importància i a les seues ampliacions, entenent per modificació d'importància la que afecte a 
       més del 50% de la potència o lluminàries instal·lades. 
       A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte 
       a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas.
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8.- Contracte de manteniment en locals de pública concurrència, Orde 31/01/90. 
     Contrato de mantenimiento en locales de pública concurrencia, Orden 31/01/90.
9.- Butlletí de reconeixement anual de locals de pública concurrència, Orde 31/01/90 (quan procedisca). 
     Boletín de reconocimiento anual de locales de pública concurrencia, Orden 31/01/90 (cuando proceda).

11.- Certificat d'eficiència energètica per instal·lacions d'enllumenat exterior (CERTEFI) 
       Certificado de eficiencia energética para instalaciones de alumbrado exterior (CERTEFI)
12.- Certificat provisional d'instal·lacions elèctriques de BT per enllumenat exterior (CERPROV) 
       Certificado provisional de instalaciones eléctricas de BT para alumbrado exterior (CERPROV)
13.- Altres 
     Otros:

Annex de seguretat contra incendis (SOLPROIN), amb la següent documentació: Memòria (MEMSEGIN), Certificat de direcció i finalització de la 
instal·lació (CERSEGIT), Certificat de la empresa instal·ladora (CERSEGIN). 
Anexo de seguridad contra incendios (SOLPROIN), con la siguiente documentación: Memoria (MEMSEGIN), Certificado de dirección y 
finalización de la instalación (CERSEGIT), Certificado de la empresa instaladora (CERSEGIN).
Declaració de no aplicació del reglament de seguretat contra incendis (DECLAINC). 
Declaración de no aplicación del reglamento de seguridad contra incendios (DECLAINC).

10.- Seguretat contra incendis (marque l'opció que procedisca): 
       Seguridad contra incencios (marque la opción que proceda):

H CATEGORIA I ESPECIALITAT DE L'INSTAL·LADOR 
CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR
IBTB - Bàsica / IBTB  - Básica

Especialistes* / Especialistas*: 

IBTE 1 IBTE 2

IBTE 3 IBTE 4

IBTE 5 IBTE 6

IBTE 7 IBTE 8

IBTE 9

IBTE 1 - Sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per  i edificis 
              Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios 
IBTE 2 - Sistemes de control distribuït / Sistemas de control distribuido 
IBTE 3 - Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades / Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos 
IBTE 4 - Control de processos / Control de procesos 
IBTE 5 - Línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia / Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía 
IBTE 6 - Locals amb risc d'incendi o explosió / Locales con riesgo de incendio o explosión 
IBTE 7 -Quiròfans i sales d'intervenció / Quirófanos y salas de intervención. 
IBTE 8 - Làmpades de descràrrega en alta tensió, rétols lluminosos i similars / Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares 
IBTE 9 - Instal·lacions generadores de baixa tensió / Instalaciones generadoras de baja tensión

, d de

Firma:

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

TAULA 1 / TABLA 1 
Les instal·lacions que requereixen projecte tècnic són les que s'especifiquen tot seguit: 
Las instalaciones que requieren proyecto técnico son las que se especifican a continuación:

Grup 
Grupo Tipus d'Instal·lació / Tipo de Instalación Limits / Límites

a Les corresponents a industries, en general / Las correspondientes a industrias, en general P>20 kW

b

Les corresponents a: / Las correspondientes a: 
    - Locals humits, polsegosos o amb risc de corrosió / Locales húmedos polvorientos o con riesgo de corrosión 
    - Bombes d'extracció o elevació d'aigua, siguen industrials o no / Bombas de extracción o elevación de agua, 
sean industriales o no  

P>10 kW

c

Les corresponents a: / Las correspondientes a: 
    - Locals mullats / Locales mojados 
    - Generadors i convertidors / Generadores y convertidores 
    - Conductors aillats per caldeig, excloent les de vivendes / Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de 
viviendas   

P>10 kW

d

De caracter temporal per alimentació de maquinària d'obres en construcció / De carácter temporal para 
alimentación de maquinaria de obras en construcción 
De caracter temporal en locals o emplaçaments oberts / De carácter temporal en locales o emplazamientos 
abiertos

P>50kW

e

Les d'edificis destinats principalment a vivendes, locals comercials i oficines que no tinguen la consideració de 
locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal / Las de edificios destinados principalmente a 
viviendas, locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en 
edificación vertical u horizontal

P>100 kW  
per caixa general de 
protecció / por caja 
general de protección

f Les corresponents a vivendes unifamiliars / Las correspondientes a viviendas unifamiliares P>50 kW

g Les de garatges que requirixen ventilació forçada / Las de garajes que requieren ventilación forzada
Qualsevol que siga 
la seua ocupació / 
Cualquiera que sea 
su ocupación  

h Les de garatges que requirixen ventilació natural / Las de garajes que requieren ventilación natural
De més de 5 places 
d'estacionament / 
De más de 5 plazas 
de estacionamiento

i Les corresponents a locals de pública concurrència / Las correspondientes a locales de pública concurrencia Sense límit  
Sin límite

j

Les corresponents a: / Las correspondientes a: 
    - Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió / Líneas de baja tensión con apoyos comunes 
con las de alta tensión 
    - Màquines d'elevació i transport / Máquinas de elevación y transporte 
    - Les que utilitzen tensions especials / Las que utilicen tensiones especiales 
    - Les destinades a rètols lluminosos llevat  que es consideren instal·lacions de baixa tensió segons estableix la 
ITC-BT 44 / Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de baja tensión según lo 
establecido en la ITC-BT 44 
    - Tanques elèctriques / Cercas eléctricas 
    - Xarxes aèries o subterrànies de distribució / Redes aéreas o subterráneas de distribución

Sense límit de 
potència 
Sin límite de 
potencia

k Instal·lacions d'enllumenat exterior / Instalaciones de alumbrado exterior P>5 kW

l Les corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió, excepte garatges / Las correspondientes a locales con 
riesgo de incendio o explosión, excepto garajes 

Sense límit 
Sin límite

m Les de quiròfans i sales d'intervenció / Las de quirófanos y salas de intervención Sense límit  
Sin límite

n Les corresponents a piscines i fonts / Las correspondientes a piscinas y fuentes P>5 kW

Les corresponents a les infraestructures per la recàrrega del vehicle elèctric / Las correspondientes a las 
infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico P>50 kW

z* Instal·lacions de recàrrega situades a l'exterior / Instalaciones de recarga situadas en el exterior P>10 kW

Totes les instal·lacions que incloguen estacions de recàrrega previstes per al mode de càrrega 4 / Todas las 
instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4

Sense límit  
Sin límite

o
Totes aquelles, que no estant compreses en els grups anteriors, determine el Ministeri de Ciència i Tecnologia, per 
mitjà de l'oportuna disposició / Todas aquellas, que no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna disposición  

Segons corresponga 
Según corresponda

P = potència prevista en l'instal·lació, tenint en compte allò establit a la ITC-BT 10 / potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo establecido en la ITC-BT 10  
* No serà necessària l'elaboració de projecte per a les instal·lacions de recàrrega que s'ejecuten en els grups d'instal·lació g) i h) existents en edificis de vivendes, 
sempre que les noves instal·lacions no estiguen incloses en el grup z). 
* No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los grupos de instalación g) y h) existentes en edificios de 
viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén incluídas en el grupo z).
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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 LA PERSONA TITULAR
DATOS DE LA PERSONA TITULAR
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, la persona interessada 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, el interesado 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 per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
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 obtenir 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 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 aportar los documentos correspondientes.
E
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Va a instal·lar grua-torre?
¿Va a instalar grúa-torre?
F
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, 3, 4, 6, 7,  (10)
1, (2), (3), 4, 6, 7,  (10)
1, (2), (3), 4, 6, 7,  (10)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8), (10), (11)
1, (2), (3), 4, 5, 6, 7, (8),(9), (10), (11)
1, (2), (3), 4, 5, 6, 7, (9), (10), (11)
1, 2, 3*, 4*, 5*, 6, 6*, 7*, 11*
1, (2), (3), 4, (5), 6, 7, 11, 12
1, (2), (3), 4, (5), 6, 7, 11, 12
1, 2, 3, 4, 6, 7, 11
-----
-----
Els documents entre parèntesi, indiquen que es presentaran quan la normativa ho requerisca, i si porten asterisc es presentaran en segona entrega.
Los documentos entre paréntesis, indican que se presentarán cuando la normativa lo requiera y si llevan asterisco se presentarán en segunda entrega.
(2) Les instal·lacions elèctriques que requerisen inspecció inicial abans de la posada en servici, realitzada per un organisme de control d'acord amb el reglament de baixa tensió són:
     Las instalaciones eléctricas que requieren inspección inicial antes de la puesta en servicio, realizada por un organismo de control de acuerdo con el reglamento de baja tensión son:
1, 2, 3, 4, 6
-----
-----
(1) S'aplicarà el RD 842/2002 a les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor que siguen objecte de modificacions d'importància, reparacions d'importància i a les seues ampliacions.
    S'entendrà per modificacions o reparacions d'importància les que afecten a més del 50% de la potència instal·lada. Igualment, es considerarà modificació d'importància la que afecte a línies completes
    de processos productius amb nous circuits i quadres, encara que amb reducció de potència. També s'entendran com modificacions el canvi d'ús d'una instal·lació. 
    Se aplicará el RD 842/2002 a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones. 
    Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50% de la potencia instalada. Igualmente, se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas
    completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aún con reducción de potencia. También se entenderán como modificaciones el cambio de uso de una instalación.
(3) S'entén per instal·lacions d'enllumenat exterior les següents: / Se entiende por instalaciones de alumbrado exterior las siguientes:
     - A les que es referix la ITC-BT 09 / A las que se refiere la ITC-BT 09 
     - Les de fonts, ojecte de la ITC-BT 31 /  Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31
     -  Les d'enllumenats festius i nadalencs, contemplades en la ITC-BT 34 (en aquest cas no s'haurà de presentarl el document nº 5)
        Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34 (En este caso, no se debe presentar el documento nº 5)
    El RD 1890/2008 s'aplicarà a les següents instal·lacions d'enllumenat exterior: / El RD 1890/2008 se aplicará a las siguientes instalaciones de alumbrado exterior:
     - A les noves instal·lacions, a les seues modificacions i ampliacions / A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones.
     - A les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor, que siguen objecte de modificacions d'importància i a les seues ampliacions, entenent per modificació d'importància la que afecte a
       més del 50% de la potència o lluminàries instal·lades.
       A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte
       a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas.
G
DOCUMENTS QUE ES PRESENTEN
DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN
10.- Seguretat contra incendis (marque l'opció que procedisca):
       Seguridad contra incencios (marque la opción que proceda):
H
CATEGORIA I ESPECIALITAT DE L'INSTAL·LADOR
CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR
Especialistes* / Especialistas*: 
IBTE 1 - Sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per  i edificis
              Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios
IBTE 2 - Sistemes de control distribuït / Sistemas de control distribuido
IBTE 3 - Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades / Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos
IBTE 4 - Control de processos / Control de procesos
IBTE 5 - Línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia / Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía
IBTE 6 - Locals amb risc d'incendi o explosió / Locales con riesgo de incendio o explosión
IBTE 7 -Quiròfans i sales d'intervenció / Quirófanos y salas de intervención.
IBTE 8 - Làmpades de descràrrega en alta tensió, rétols lluminosos i similars / Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares
IBTE 9 - Instal·lacions generadores de baixa tensió / Instalaciones generadoras de baja tensión
,
d
de
Firma:
El 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.
El 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 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 
TAULA 1 / TABLA 1
Les instal·lacions que requereixen projecte tècnic són les que s'especifiquen tot seguit:
Las instalaciones que requieren proyecto técnico son las que se especifican a continuación:
Grup
Grupo
Tipus d'Instal·lació / Tipo de Instalación
Limits / Límites
a
Les corresponents a industries, en general / Las correspondientes a industrias, en general
P>20 kW
b
Les corresponents a: / Las correspondientes a:
    - Locals humits, polsegosos o amb risc de corrosió / Locales húmedos polvorientos o con riesgo de corrosión
    - Bombes d'extracció o elevació d'aigua, siguen industrials o no / Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no  
P>10 kW
c
Les corresponents a: / Las correspondientes a:
    - Locals mullats / Locales mojados
    - Generadors i convertidors / Generadores y convertidores
    - Conductors aillats per caldeig, excloent les de vivendes / Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas   
P>10 kW
d
De caracter temporal per alimentació de maquinària d'obres en construcció / De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción
De caracter temporal en locals o emplaçaments oberts / De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos
P>50kW
e
Les d'edificis destinats principalment a vivendes, locals comercials i oficines que no tinguen la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal / Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal
P>100 kW 
per caixa general de protecció / por caja general de protección 
f
Les corresponents a vivendes unifamiliars / Las correspondientes a viviendas unifamiliares
P>50 kW
g
Les de garatges que requirixen ventilació forçada / Las de garajes que requieren ventilación forzada
Qualsevol que siga la seua ocupació / Cualquiera que sea su ocupación  
h
Les de garatges que requirixen ventilació natural / Las de garajes que requieren ventilación natural
De més de 5 places d'estacionament / De más de 5 plazas de estacionamiento
i
Les corresponents a locals de pública concurrència / Las correspondientes a locales de pública concurrencia
Sense límit 
Sin límite
j
Les corresponents a: / Las correspondientes a:
    - Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió / Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión
    - Màquines d'elevació i transport / Máquinas de elevación y transporte
    - Les que utilitzen tensions especials / Las que utilicen tensiones especiales
    - Les destinades a rètols lluminosos llevat  que es consideren instal·lacions de baixa tensió segons estableix la ITC-BT 44 / Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44
    - Tanques elèctriques / Cercas eléctricas
    - Xarxes aèries o subterrànies de distribució / Redes aéreas o subterráneas de distribución
Sense límit de potència
Sin límite de potencia
k
Instal·lacions d'enllumenat exterior / Instalaciones de alumbrado exterior
P>5 kW
l
Les corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió, excepte garatges / Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes 
Sense límit
Sin límite
m
Les de quiròfans i sales d'intervenció / Las de quirófanos y salas de intervención
Sense límit 
Sin límite
n
Les corresponents a piscines i fonts / Las correspondientes a piscinas y fuentes
P>5 kW
Les corresponents a les infraestructures per la recàrrega del vehicle elèctric / Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico
P>50 kW
z*
Instal·lacions de recàrrega situades a l'exterior / Instalaciones de recarga situadas en el exterior
P>10 kW
Totes les instal·lacions que incloguen estacions de recàrrega previstes per al mode de càrrega 4 / Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4
Sense límit 
Sin límite
o
Totes aquelles, que no estant compreses en els grups anteriors, determine el Ministeri de Ciència i Tecnologia, per mitjà de l'oportuna disposició / Todas aquellas, que no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna disposición  
Segons corresponga
Según corresponda
P = potència prevista en l'instal·lació, tenint en compte allò establit a la ITC-BT 10 / potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo establecido en la ITC-BT 10 
* No serà necessària l'elaboració de projecte per a les instal·lacions de recàrrega que s'ejecuten en els grups d'instal·lació g) i h) existents en edificis de vivendes, sempre que les noves instal·lacions no estiguen incloses en el grup z).
* No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los grupos de instalación g) y h) existentes en edificios de viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén incluídas en el grupo z).
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