DOCUMENTACIÓ TRÀMITS PUNT DE SERVEI ENDESA

ALTES DE LLUM









Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial).
En cas de ser primera ocupació, Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el
Document justificatiu de la tramitació d’instal·lacions de baixa i el Document acreditatiu de la inscripció
en el RITSIC.
En cas de segona ocupació, la instal·lació elèctrica ha de complir amb la normativa vigent(1).
En el cas de locals de pública concurrència i/o instal·lacions sotmeses a Projecte i Inspecció Periòdica
caldrà que disposin de la documentació en vigor
Escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda, cessió d’ús , etc...
CIF, NIF o passaport(2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l’autorització
corresponent.
Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.
Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat
del compte corrent(3).
Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

CANVI DE NOM DEL CONTRACTE







Escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda, cessió d’ús, etc.
CIF, NIF o passaport(2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l’autorització
corresponent.
Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució
Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat
del compte corrent(3).
Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.
En el cas de locals de pública concurrència i/o instal·lacions sotmeses a Projecte i Inspecció Periòdica
caldrà que disposin de la documentació en vigor.

ALTES PROVISIONALS D’OBRA







Llicència d’obra en vigor emesa per l’Ajuntament.
Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el Document justificatiu de la
tramitació d’instal·lacions de baixa tensió i el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC.
CIF, NIF o passaport(2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització
corresponent.
Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.
Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat
del compte corrent(3).
Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

(1) Si l’alta en segona ocupació va acompanyada d’una modificació (ampliació de potència, canvi d’ús o modificació de la instal·lació) consultar.
(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.
(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.
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DOCUMENTACIÓ TRÀMITS PUNT DE SERVEI ENDESA

ALTES DE GAS









Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial).
Certificat d’Instal·lació Individual de Gas.
Escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda, cessió d’ús , etc.
CIF, NIF o passaport(2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l’autorització
corresponent.
Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.
Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures: Justificant que acrediti la titularitat
del compte corrent(3).
Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.
Butlletí de gas.

BAIXA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC O DE GAS




Factura del subministrament elèctric o número del contracte.
CIF, NIF o passaport(2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l’autorització
corresponent.
Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

MODIFICACIÓ DE CONTRACTE ELÈCTRIC O DE GAS




Factura del subministrament elèctric o número del contracte.
CIF, NIF o passaport(2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l’autorització
corresponent.
Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.

(1) Si l’alta en segona ocupació va acompanyada d’una modificació (ampliació de potència, canvi d’ús o modificació de la instal·lació) consultar.
(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.
(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.
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DOCUMENTACIÓ TRÀMITS PUNT DE SERVEI ENDESA
MODIFICACIONS DE POTÈNCIA ELECTRICA, TENSIÓ O ACTIVITAT


CIF, NIF o passaport(2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l’autorització
corresponent.



Autoritzacions corresponents si no es presenten els titulars.



Canvi de tensió:
- De MONOFÀSICA a TRIFÀSICA: Certificat d’Instal·lació Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT) i el
Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC.
- De TRIFÀSICA a MONOFÀSICA: Butlletí de Reconeixement Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT).



Augment de la potència contractada
- Si la potència no supera la Màxima Admissible: no cal presentar cap document.
Es recomana que per als subministraments amb més de 20 anys d’antiguitat es faci una revisió de la
instal·lació elèctrica per part d’un electricista autoritzat.
Endesa Distribució ha de verificar la instal·lació i en el cas que sigui desfavorable, caldrà fer les
adequacions corresponents i justificar-les amb:
- Butlletí de Reconeixement Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT) per potències inferiors a als
20 kW.
- Certificat d’Instal·lació Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT) i Document acreditatiu de la
inscripció en el RITSIC per potències superiors als 20 kW.
- Si la potència supera la Màxima Admissible:
- Butlletí de Reconeixement Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT) si no supera el 50% de la
Màxima Admissible.
- Certificat d’Instal·lació Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT) i Document acreditatiu de la
inscripció en el RITSIC si supera el 50% de la Màxima Admissible.
- En el cas de locals de pública concurrència i/o instal·lacions sotmeses a Projecte i Inspecció
Periòdica caldrà que disposin de la documentació en vigor.



Disminució de la potència contractada:
No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que la reducció de
potència contractada exigeixi modificacions en la instal·lació, en aquest cas cal aportar el Certificat
d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) i el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC.
Per a subministraments no interrompibles (ascensors...) cal aportar Butlletí de Reconeixement
Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT).



Canvi d’ús de la instal·lació o reforma d’importància:
Certificat Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT) i Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC.

(1) Si l’alta en segona ocupació va acompanyada d’una modificació (ampliació de potència, canvi d’ús o modificació de la instal·lació) consultar.
(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.
(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.
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FORMULARI D’AUTORITZACIÓ

Jo ………………………………………………………………………………………………………………………………
amb DNI/NIE nº ………………………………………………… i domicili a ……………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autoritza el/la senyor/a ………………………………………………………………………………………………………
amb DNI/NIE nº ………………………………………………........... per a actuar en el meu nom i poder realitzar i/o
gestionar un contracte de ……………………………………………………. per al punt de subministrament situat a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Per que així consti,
Signo a ……………………………………………… a ….. / ……../ 201

S’acompanya a aquest document:
 Fotocopia del DNI/NIE del titular del contracte (autorizant)
 Fotocopia del DNI/NIE del autorizat

Signatura (titular contracte)

Signatura (persona autoritzada)

(1) Si l’alta en segona ocupació va acompanyada d’una modificació (ampliació de potència, canvi d’ús o modificació de la instal·lació) consultar.
(2) Els NIF o passaport sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte.
(3) No es permet que el titular de pagament sigui diferent del titular de contracte.
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Documentació necessària en els tràmits amb les empreses distribuïdores

Nou subministrament

Alta en segona ocupació
o recuperació de CUPS

Canvi de nom

Augment de potència

Cal aportar el
Certificat
d’Instal·lació
Elèctrica i el
Document acreditatiu
de la inscripció en el
RITSIC

Resta d’instal·lacions
(habitatges). No cal
aportar res excepte si
s’han fet modificacions
en les Instal·lacions
Elèctriques

No cal aportar
res

Si l’increment
és inferior a
la Potència
Màxima
Admissible
no cal aportar
RES

↓
S’haurà d’aportar el
Butlletí Elèctric (BRIE)

Si l’increment
és inferior al
50 % de la
Potència
Màxima
Admissible cal
aportar Butlletí
Elèctric (BRIE)

Canvi de tensió

Si l’increment és
superior al 50 %
de la Potència
Màxima
Admissible cal
aportar Certificat
d’Instal·lació
Elèctric (CIE) i el
Document
acreditatiu de la
inscripció en el
RITSIC

De trifàsic a
monofàsic,
cal aportar
Butlletí
elèctric
(BRIE)

Per a qualsevol d’aquests tràmits, comprovar si es tracta de:

Instal·lacions sotmeses a Projecte Elèctric i a
Inspecció Periòdica (IP) en vigor cada 5 anys

Cal aportar:
- Certificat d’Instal·lacions Elèctriques (CIE)
- Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC
- Passar Inspecció Periòdica favorable (IP)
- Fer projecte Elèctric si no en té

Disminució de potència

De monofàsic
a trifàsic, cal
aportar
Certificat
d’Instal·lació
Elèctric (CIE)
i el Document
acreditatiu de
la inscripció
en el RITSIC

Si la disminució de
potència és per un
ascensor (SERVEI
NO INTERROMPIBLE
I FACTURACIÓ PER
MAXÌMETRE)

↓
Cal aportar Butlletí
elèctric (BRIE)

INSTAL·LACIONS QUE PRECISEN PROJECTE1
3.1. Per a la seva execució, precisen elaboració de projecte les noves instal·lacions següents:

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ

GRUP

LÍMITS

A

Les corresponents a industries, en general.

P>20 kW

B

Les corresponents a:
 Locals humits, polsegosos o amb risc de corrosió
 Bombes d’extracció o elevació d’aigua, siguin industrials o no

P>10 kW

C

Les corresponents a:
 Locals molls
 Generadores i convertidors
 Conductors aïllats per escalfar, exclòs els habitatges

P>10 kW


D


De caràcter temporal per l’alimentació de maquinaria d’obres en
construcció
De caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts

P>50 kW

E

Les d’edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines,
que no tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació
vertical i horitzontal.

P>100 kW por caixa
gral. de protecció

F

Les corresponents a habitatges unifamiliars.

P>50 kW

G

Les de garatges que requereixin ventilació forçada.

Qualsevol que sigui
la seva ocupació

H

Les de garatges que disposen de ventilació natural.

De més de 5 places
d’estacionament

I

Les corresponents a locals de pública concurrència.

Sense límit

J

Les corresponents a:
 Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d’alta tensió
 Màquines d’elevació i transport
 Les que utilitzin tensions especials
 Les destinades a ròtols lluminosos llevat que es considerin instal·lacions
de Baixa tensió segons l’establert en la ITC-BT 44
 Tanques elèctriques
 Xarxes aèries o subterrànies de distribució

Sense límit de
potència

K

Instal·lacions d’enllumenat exterior.

P > 5 kW

L

Les corresponents a locals amb risc d’incendi o explosió, excepte garatges

Sense límit

M

Les de quiròfans i sales d’intervenció.

Sense límit

N

Les corresponents a piscines i fonts.

P> 5 kW

O

Totes aquelles que, no estiguin compreses en els grups anteriors, determini el
Ministeri de Ciència i Tecnologia, mitjançant la oportuna Disposició.

Segons correspongui

(P = Potencia prevista en la instal·lació, tenint en compte l’estipulat en la ITC-BT-10)

(1) Extret del Reglament Electrotècnic de baixa tensió (ITC-BT-04), RD 842/2002 actualitzat segons RD 560/2010 i RD 1053/2014.

3.2. Així mateix, requeriran elaboració de projecte les ampliacions i modificacions de les
instal·lacions següents:
a. Les ampliacions de les instal·lacions dels tipus (b, c, g, i, j, l, m) i modificacions d'importància
de les instal·lacions assenyalades en 3.1.
b. Les ampliacions de les instal·lacions que, essent dels tipus assenyalats en 3.1. no arribessin
els límits de potència prevista establerts per a les mateixes, però que els superen al produirse l'ampliació.
c. Les ampliacions d'instal·lacions que van requerir projecte originalment si en una o en
diverses ampliacions es supera el 50% de la potència prevista en el projecte anterior.

3.3. Si una instal·lació aquesta compresa en més d'un grup dels especificats en 3.1, se li
aplicarà el criteri més exigent dels establerts per a aquests grups.

