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

A ORGANISME DE CONTROL HABILITAT  
ORGANISMO DE CONTROL HABILITADO 

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

ÀMBIT REGLAMENTÀRI / ÁMBITO REGLAMENTARIO DATA COMUNICACIÓ A CONSELLERIA / FECHA COMUNICACIÓN A CONSELLERIA

B 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 ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C 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 (*)

D PROJECTE  
PROYECTO

COGNOMS, NOM TÈCNIC PROJECTISTA / APELLIDOS, NOMBRE TÉCNICO PROYECTISTA COGNOMS, NOM T.DIRECTOR D'OBRA / APELLIDOS, NOMBRE T.DIRECTOR OBRA

NÚM COL·LEGIAT TÈCNIC PROJECTISTA / NÚM. COLEGIADO TÉCNICO PROYECTISTA NÚM. COL·LEGIAT T.DIRECTOR D'OBRA / NÚM. COLEGIADO T.DIRECTOR OBRA

COL·LEGI DE / COLEGIO DE COL·LEGI DE  / COLEGIO DE

NOM DEL PROJECTE / NOMBRE DEL PROYECTO NOM DEL PROJECTE  / NOMBRE DEL PROYECTO

DATA DEL PROJECTE / FECHA DEL PROYECTO DATA DEL PROJECTE  / FECHA DEL PROYECTO

E CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

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

TELÈFON / TELÉFONOLOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA /  PROVINCIA CP

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

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 d'eficència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior 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 eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior son:

a) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW  
    Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kW
b) Fonts amb potència instal·lada superior a 5 kW  
    Fuentes con potencia instalada superior a 5 kW
c) Enllumenat festiu i nadalenc amb potència instal·lada superior a 5kW  
    Alumbrado festivo y navideño con potencia instalada superior a 5 kW

ASSENYALEU EN CAS DE:  
SEÑALAR EN CASO DE:

AMPLIACIÓ 
AMPLIACIÓN 

MODIFICACIÓN  
MODIFICACIÓ

NÚM. REG. INDUSTRIAL (si es cau / si procede)  
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F CERTIFICACIÓ  
CERTIFICACIÓN

Que realitzada l'inspecció inicial segons la ITC-BT-04, apartat 5.3, 
l'instal·lació ha esta qualificada amb el resultat de favorable, i es 
complen les prescripcions del vigent reglament per a baixa tensió i 
instruccions ITC-BT específiques que li són d'aplicació. 
  
Que realizada la inspección inicial según la ITC-BT-04, apartado 5.3 la 
instalación ha sido calificada con el resultado favorable, y se cumplen 
las prescripciones del vigente reglamento para baja tensión e 
instrucciones ITC-BT específicas que le son de aplicación.

Que realitzada l'inspecció inicial segons la ITC-EA-05, del RD 1890/2008 de 14 de 
novembre, l'instal·lació ha esta qualificada amb el resultat de favorable, i es complen les 
prescripcions que s'establixen en el Reglament d'Eficència Energètica en Instal·lacions 
de Llumenament Exterior i les seues instruccions complementàries EA-01 a EA-07. 
  
Que realizada la inspección inicial según la ITC-EA-05, del RD 1890/2008 de 14 de 
noviembre, la instalación ha sido calificada con el resultado favorable, y se cumplen las 
prescripciones que se establecen en el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.

, d de

Firma del/de la tècnic de l'organisme de control 
Firma del/de la técnico del organismo de control

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. 

En

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 sol·licitud de subvenció presentada, 
conforme a l'establit en l'activitat del tractament anomenada "REGISTRE D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL"  
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 solicitud de subvención presentada por 
usted, conforme a lo establecido en la actividad de tratamiento denominada "REGISTRO DE INSTALACIONES E INSTALADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL"  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/RATIND002_va.pdf
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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:
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 d'eficència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior 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 eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior son:
ASSENYALEU EN CAS DE: 
SEÑALAR EN CASO DE:
F
CERTIFICACIÓ 
CERTIFICACIÓN
,
d
de
Firma del/de la tècnic de l'organisme de control
Firma del/de la técnico del organismo de control
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. 
En
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 sol·licitud de subvenció presentada, conforme a l'establit en l'activitat del tractament anomenada "REGISTRE D'INSTAL·LACIONS I INSTAL·LADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL" 
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 solicitud de subvención presentada por usted, conforme a lo establecido en la actividad de tratamiento denominada "REGISTRO DE INSTALACIONES E INSTALADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"  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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