CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ. INSTAL·LACIÓ DE
GENERACIÓ ELÈCTRICA DESTINADA A AUTOCONSUM
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN. INSTALACIÓN DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA DESTINADA A AUTOCONSUMO
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ*
TIPO DE INSTALACIÓN

A

NOVA
NUEVA

MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓN

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ DE GENERACIÓ
TITULAR DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN

PRIMER COGNOMS / PRIMER APELLIDO*

B

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

CAU*

NOM / NOMBRE*

UBICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

TIPUS VIA
TIPO VIA

ADREÇA
DIRECCIÓN

PROVÍNCIA / PROVINCIA

FINCA / FINCA
NÚM.
Nº

MUNICIPI / MUNICIPIO

POTÈNCIA INSTAL·LADA (en kW)* (1):
POTÉNCIA INSTALADA (en kW) (1):

SENSE EXCEDENTS
SIN EXCEDENTES
AMB EXCEDENTS
CON EXCEDENTES

ACLARACIÓ
ACLARACIÓN

CP

ESCALA
ESCALERA

PIS
PISO

PORTA
PUERTA

REF. CATASTRAL

COORDENADES UTM ETRS89 / COORDENADAS UTM ETRS89
FUS/HUSO ZONA
COORD. Y
COORD. X

TENSIÓ (V)
TENSIÓN (V)

TIPUS CONEXIÓ*
TIPO CONEXIÓN
XARXA INTERIOR
RED INTERIOR
XARXA INTERIOR DE DIVERSOS CONSUMIDORS
RED INTERIOR DE VARIOS CONSUMIDORES
PROPERA PER MITJÀ DE XARXA
PRÓXIMA A TRAVÉS DE RED

MODALITAT*
MODALIDAD

DUPLICAT
DUPLICADO

POBLACIÓ / POBLACIÓN

POTÈNCIA PIC (en kW):
POTÉNCIA PICO (en kW):

NIF / NIE*

RAO SOCIAL / RAZÓN SOCIAL*

COL·LECTIU*
COLECTIVO
NO
SI
SI

NÚM. CONSUMIDORS
Nº CONSUMIDORES

ESQUEMA DE MESURA
ESQUEMA DE MEDIDA

TECNOLOGIA DEL GENERADOR *
TECNOLOGÍA DEL GENERADOR
SUBTIPUS TECNOLOGIA DEL GENERADOR
SUBTIPO TECNOLOGÍA DEL GENERADOR

COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE

[Cap / Ninguno]

NO
INST. ACUMULACIÓ
INST. ACUMULACIÓN

SI

POTÈNCIA INSTAL·LADA D'EIXIDA (kW)
POTENCIA INSTALADA DE SALIDA (kW)

EMPRESA DISTRIBUÏDORA / EMPRESA DISTRIBUIDORA*

ENERGIA MÀXIMA EMMAGATZEMABLE (kW/h)
ENERGÍA MÁXIMA ALMACENABLE (kW/h)

PUNTS DE SUBMINISTRAMENT ASSOCIATS
PUNTOS DE SUMINISTRO ASOCIADOS

DIN - A4

CESSPCT - SMSA

Relació de CUPS dels punts de subministrament associats
Relación de CUPS de los puntos de suministro asociados

D

EMPRESA INSTAL·LADORA
EMPRESA INSTALADORA

COGNOMS, NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

NOM DE LA PERSONA INSTAL·LADORA / NOMBRE DE LA PERSONA INSTALADORA

NIF

IA - 23487 - 01 - E

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

C

* Camps d'obligat emplenament
Campos de obligada cumplimentación
1. En el cas de instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada correspon a la suma de les potències màximes dels inversors.
En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada corresponde a la suma de las potencias máximas de los inversores.
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

ENERGIA MÀXIMA EMMAGATZEMABLE (kW/h)
ENERGÍA MÁXIMA ALMACENABLE (kW/h)

* Camps d'obligat emplenament
Campos de obligada cumplimentación
1. En el cas de instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada correspon a la suma de les potències màximes dels inversors.
En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada corresponde a la suma de las potencias máximas de los inversores.
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CERTIFICACIÓ DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA
CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA

La persona instal·ladora que subscriu, CERTIFICA:
La persona instaladora que suscribe, CERTIFICA:
- Haver executat la instal·lació d'acord amb les prescripcions del reglament per a baixa tensió, instruccions ITC-BT específiques que li són
d'aplicació, les normes específiques de l'empresa subministradora aprobades, el capitol III del Reial Decret 1699/2011, de 18 de
novembre, per el cual es regula la conexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència, el
Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia
elèctrica, així com les dels requisits tècnics continguts en la normativa del sector elèctric i en la reglamentació de qualitat i seguretat
industrial que els resulte d'aplicació, conforme a l'article 5 d'aquest, així com:
Haber ejecutado la instalación de acuerdo con las prescripciones del reglamento para baja tensión, instrucciones ITC-BT específicas
que le son de aplicación, las normas específicas de la empresa suministradora aprobadas, el capítulo III del Real Decreto 1699/2011,
de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, el Real
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica, 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, así como:
PROJECTE
PROYECTO

MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

havent realitzat les proves i verificacions reglamentàries amb els següents resultats favorables:
habiendo realizado las pruebas y verificaciones reglamentarias con los siguientes resultados favorables:
ohms
ohmios
Megaohms
Megaohmios

Resistència de la terra de protecció:
Resistencia de la tierra de protección:
Mesura de la resistència de l'aillament:
Medida de la resistencia del aislamiento:

- Que ha sigut verificat que els equips i materials instal·lats són conformes amb les directives i reglaments d'aplicació, i que es disposa de la
documentació que així l'acredita.
Que se ha verificado que los equipos y materiales instalados son conformes a las directivas y reglamentos de aplicación, y que se dispone de la
documentación que así lo acredita.
- Que ha sigut verificat que els sistemes físics instal·lats impideixen l'abocament de l'energia excedentaria de la instal·lació a la red (només per a
modalitat d'autocosum sense excedents).
Que se ha verificado que los sistemas físicos instalados impiden el vertido de la energía excedentaria de la instalación a la red (solo para la
modalidad de autconsumo sin excedentes).
- Haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les
dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
Haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los
mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.

de

CESSPCT - SMSA

d

Firma de la persona instal·ladora

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

,

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 esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències
que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de
tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas,
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta
no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.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 el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y
oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. 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 la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

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.

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

E

CERTIFICACIÓ DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA
CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA

La persona instal·ladora que subscriu, CERTIFICA:
La persona instaladora que suscribe, CERTIFICA:
- Haver executat la instal·lació d'acord amb les prescripcions del reglament per a baixa tensió, instruccions ITC-BT específiques que li són
d'aplicació, les normes específiques de l'empresa subministradora aprobades, el capitol III del Reial Decret 1699/2011, de 18 de
novembre, per el cual es regula la conexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència, el
Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia
elèctrica, així com les dels requisits tècnics continguts en la normativa del sector elèctric i en la reglamentació de qualitat i seguretat
industrial que els resulte d'aplicació, conforme a l'article 5 d'aquest, així com:
Haber ejecutado la instalación de acuerdo con las prescripciones del reglamento para baja tensión, instrucciones ITC-BT específicas
que le son de aplicación, las normas específicas de la empresa suministradora aprobadas, el capítulo III del Real Decreto 1699/2011,
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que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y
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- Que ha sigut verificat que els equips i materials instal·lats són conformes amb les directives i reglaments d'aplicació, i que es disposa de la
documentació que així l'acredita.
Que se ha verificado que los equipos y materiales instalados son conformes a las directivas y reglamentos de aplicación, y que se dispone de la
documentación que así lo acredita.
- Que ha sigut verificat que els sistemes físics instal·lats impideixen l'abocament de l'energia excedentaria de la instal·lació a la red (només per a
modalitat d'autocosum sense excedents).
Que se ha verificado que los sistemas físicos instalados impiden el vertido de la energía excedentaria de la instalación a la red (solo para la
modalidad de autconsumo sin excedentes).
- Haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les
dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
Haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los
mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.

