TRAMITS RELATIUS A LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO SEGONS NOTA ACLARIDORA DEL
5 DE JULIOL DE 2016
Av.Comunitat
Europea,34
08917 Badalona
Tel. 93 384 60 75
Fax. 93 384 27 11
info@aemifesa.org
www.aemifesa.org

SÍNTESI NOTA ACLARIDORA TRAMITACIONS BAIXA TENSIÓ

Nou
subministrament

1ª vegada

En segona
ocupació o
recuperació de
CUPS

Es produeix després d'una
resolució de contracte d'accés.
La resolució del contracte
d'accés es produeix a partir de
retirar el comptador més dos
mesos, o immediatament quan
es vulgui donar de baixa
específicament per escrit.

ALTA

CIE i Document
justificatiu de la
Projecte
tramitació
d'instal·lacions de
baixa tensió (el
Requeriran MTD totes les instal·lacions no incloses
MTD
Document acreditatiu
en l'apartat anterior
de la inscripció té la
Sotmeses a inspecció periòdica: certficat
Certificat d'inspecció
d'inspecció periòdica amb resultat favorable i d'una
periòdica
antiguitat inferior a 5 anys
Justificacio del
Les instal·lacions receptores elèctriques noves
compreses als grups a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,
segons ITC-BT-04 del REBT ( RD 842/2002 )

manteniment
de les
condicions de
seguretat

Contracte amb una antiguitat
inferior o igual a 20 anys

CANVI DE
NOM
Traspàs o
subrogació de
contracte

De potència mèxima admissible inferior a 20 kW i
de MTD

BRIE (caduca als
6 mesos)

Resta d'instal·lacions elèctriques: certificat
Certificat d'inspecció
d'inspecció amb resultat favorable i d'una antiguitat
favorable
inferior a un any

No cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat
Sotmeses a inspecció periòdica: certificat
Certificat d'inspecció
d'inspecció periòdica amb resultat favorable i d'una
periòdica
antiguitat
inferior
a
5
anys
Justificació del

En servei
Contracte amb una antiguitat
superior a 20 anys

manteniment
de les
condicions de
seguretat

De potència màxima admissible inferior a 20 kW i
de MTD

BRIE (caduca als
6 mesos)

Resta d'instal·lacions elèctriques: certificat
Certificat d'inspecció
d'inspecció amb resultat favorable i d'una antiguitat
favorable
inferior a un any

El canvi de titular d'un subministrament no resta condicionat a la justificació de les condicions de seguretat. Si aquesta és necessària,
l'empresa distribuïdora haurà de fer el canvi de nom del contracte d'accés i comunicar a l'empresa comercialitzadora la necessitat
d'aportar la justificació de les condicions de seguretat reglamentàries en un termini màxim de 2 mesos.

Si la potència resultant de l'augment és inferior a la
Potència Màxima Adimisible de la instal·lació

AUGMENT DE
POTÈNCIA

DISMINUCIÓ DE
POTÈNCIA
CONTRACTADA

No cal presentar cap document

Projecte

Les instal·lacions receptores elèctriques
compreses als grups a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,
segons ITC-BT-04 del REBT ( RD 842/2002 )

MTD

Requeriran MTD totes les instal·lacions no incloses
en l'apartat anterior

Si la potència resultant de l'augment és superior a
la Potència Màxima Admissible de la instal·lació

CIE

Si és instal·lació amb MTD, i la potència final
resultant no supera en més d'un 50% la càrrega
mínima regulada segons el tipus de local (és la
càrrega que preveu el reglament que en el seu dia
era d'aplicació)

BRIE (caduca als 6 mesos)

No suposa modificacions en la instal·lació

No cal fer cap justificació sobre les condicions reglamentàries

Quan es produeixin modificacions en la instal·lació

CIE corresponent als canvis

En el cas que un tràmit de companyia tingui un caràcter complex, és a dir, impliqui més d'un tràmit alhora caldrà estar-se al requisit més restrictiu. En
especial si hi ha canvi d'ús de la instal·lació o reforma d'importància, el titular està obligat a presentar un certificat d'instal·lació.
No cal justificar les condicions de seguretat d'una instal·lació elèctrica per canviar d'empresa comercialitzadora, excepte que aquest canvi vingui
acompanyat d'altres modificacions.
En els casos que les empreses comercialitzadores sol·licitin la baixa d’un subministrament per error hauran d’enviar a les empreses distribuïdores una
declaració responsable on reconeguin l’error.

