
 

(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 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 tensió (o 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. 
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. 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. 

 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. 

 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 (o el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC). 

 CIF, NIF o passaport. 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. 

 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. 
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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. 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. 

 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. 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. Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i l’autorització 
corresponent. 

 Autoritzacions corresponents si  no es presenten els titulars. 
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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) 
- 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) 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) 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) 

 
Per a subministraments no interrumpibles (ascensors...) cal aportar Butlletí de Reconeixement 
Elèctric de Baixa Tensió (BRIEBT) 
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 Canvi d’ús de la instal·lació o reforma d’importància:  
 
Certificat Elèctric de Baixa Tensió (CIEBT) 
 


