
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial 
i Seguretat Minera 
Sub-direcció General de Seguretat Industrial 

 
 

 
 

1 

 

NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS 

ASSOCIATS A LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES 

DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES 

 

En data 5 de juliol de 2016, es va publicar una Nota Aclaridora per concretar la documentació 

necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les 

empreses distribuïdores elèctriques. 

Amb l’aprovació del Reial Decret Llei 15/2018 es fa necessari modificar aquesta nota ja que 

aquest reial decret llei elimina l’obligació genèrica de verificar les instal·lacions quan es 

produeixi un canvi en contractes amb antiguitat superior als 20 anys. La verificació de la 

instal·lació només s’exigeix quan s’augmenti la potència contractada en contractes amb 

antiguitat superior a 20 anys. També modifica l’esquema de potències normalitzades afegint la 

possibilitat de contractar en trams de 0,1 kW. 

Addicionalment s’estableixen els criteris per a determinar la potència a contractar en 

subministraments en els que es pugui contractar la facturació de la potència per maxímetre. 

Sobre la base del que s’ha exposat, s’estableix el següent:  

1- Els requisits establerts en aquesta nota afecten aquells canvis contractuals que es 

produeixin a sol·licitud dels consumidors. En els casos que els canvis contractuals vinguin 

donats per iniciativa de les empreses distribuïdores, aquestes no han de demanar al titular 

cap document justificatiu de les condicions de seguretat de les instal·lacions, sense 

perjudici de les verificacions que per normativa hagin de fer. 

 

2- Tràmits de companyia: s’anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer 

per donar d’alta o modificar el contracte d’accés.  

Relació de tràmits de companyia: 

• Nou subministrament 

• Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS (es produeix després d’una 

resolució de contracte d’accés) sense increment de potència. 

• Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte) 

• Canvi tècnic: Variació de la potència contractada. 

 

3- Documentació de seguretat industrial que cal aportar per a la realització del tràmit: 
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• Nou subministrament: Certificat d’instal·lació i Document justificatiu de la 

tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (el Document acreditatiu de la inscripció 

té la mateixa validesa). 
 

• Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS sense increment de potència. 
 
- No cal aportar cap document justificatiu del compliment de les condicions 

reglamentàries de la instal·lació.  
 

• Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte) 
 
No cal aportar cap document justificatiu de les condicions reglamentàries de 
seguretat de la instal·lació. 
 

• Augment de potència contractada 

Si la instal·lació té una antiguitat inferior o igual a 20 anys: 

- Si la potència resultant de l’augment és inferior a la Potència Màxima Admissible 
de la instal·lació no cal presentar cap document. 

- Si la potència resultant de l’augment és superior a la Potència Màxima 
Admissible de la instal·lació: Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió. 

- Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny i la potència final resultant no 
supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local 
considerat ni els 20 kW, també es pot justificar amb un Butlletí de 

Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). 

Si la instal·lació té una antiguitat superior a 20 anys l’empresa distribuïdora ha de 
verificar la instal·lació. En el cas que aquesta verificació sigui desfavorable caldrà fer 
una adequació de la instal·lació, que s’ha de justificar amb un dels següents 
documents: 

- Instal·lacions de memòria tècnica de disseny amb potències màximes 
admissibles fins a 20 kW: Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques. 
Quan l’adequació doni lloc a una modificació de la instal·lació el document 
justificatiu serà el Certificat d’Instal·lació Elèctrica. 

- Resta d’instal·lacions: inspecció feta per un organisme de control. 
 

• Disminució de potència contractada 

No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que la 
reducció de potència contractada exigeixi fer modificacions en la instal·lació, en 
aquest cas cal aportar el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió 
corresponent als canvis. 

4- En el cas que un tràmit de companyia tingui un caràcter complex, és a dir impliqui més 

d’un tràmit alhora, cal estar-se al requisit més restrictiu. En especial si hi ha canvi d’ús de la 

instal·lació o reforma d’importància, el titular resta obligat a presentar un certificat 

d’instal·lació. 
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5- 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 que ho requereixin. 

 

6- Obligació d’adequació de la instal·lació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat 

per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost: una instal·lació elèctrica existent s’ha d’adequar a 

aquest reglament quan: 

 

• Se’n faci una reforma d’importància 

• Es modifiqui l’ús de la instal·lació 

Els tràmits de companyia no poden venir condicionats a fer una adequació al Reglament de 

2002 llevat que s’hagi produït algun d’aquests fets. 
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ANNEX: MODELS DE CERTIFICATS DE BAIXA TENSIÓ
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Nota: aquest model apareix automàticament a la pàgina 2 o 3 de l’acusament de rebuda de la tramitació al canal empresa. 
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