
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació Conselleria de Industria, Comercio e Innovación
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, de la Direcció Gene-
ral d’Indústria i Innovació, per la qual es modifica l’an-
nex II de l’Orde de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria 
d’Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes 
d’indústries i instal·lacions industrials, a fi de substituir 
el model de certificat d’instal·lació elèctrica per a baixa 
tensió inclòs en l’esmentat annex, mitjançant Resolució de 
22 d’abril de 2004, de la Direcció General d’Indústria i 
Investigació Aplicada. [2008/6708]

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Industria e Innovación, por la que se modifi-
ca el anexo II de la Orden de 12 de febrero de 2001, de 
la Conselleria de Industria y Comercio, sobre conteni-
do mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones 
industriales, al objeto de sustituir el modelo de certifica-
do de instalación eléctrica para baja tensión insertado en 
dicho anexo mediante Resolución de 22 de abril de 2004, 
de la Dirección General de Industria e Investigación Apli-
cada. [2008/6708]

Mitjançant Resolució de 20 de juny de 2003 de l’aleshores 
Direcció General d’Indústria i Energia de la conselleria d’Indústria, 
Comerç i Turisme (DOGV núm. 4589, de 17.09.2003) es va procedir 
a la inserció del certificat d’instal·lació elèctrica per a baixa tensió en 
l’annex II de l’Orde de 12 de febrer de 2001, de la conselleria d’In-
dústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d’indústries i 
instal·lacions industrials a la Comunitat Valenciana. Este document ha 
patit constants actualitzacions com a conseqüència tant de l’aparició 
de nova regulació –assenyaladament el Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Ten-
sió– com de la necessitat d’adaptar-lo als requeriments de dades de les 
aplicacions informàtiques d’este departament, a fi de fer més eficaces 
i àgils els procediments administratius vinculats a la posada en servici 
d’este tipus d’instal·lacions, l’última, amb la publicació de la Resolu-
ció de 22 d’abril de 2004, de la Direcció General d’Indústria i Investi-
gació Aplicada (DOGV núm. 4751, de 12.05.2004). 

En esta mateixa línia, la raó de ser de la present resolució és pro-
cedir a una nova actualització del dit document, a fi de simplificar-ne 
l’emplenament per part dels administrats, reduint el seu contingut al 
mínim que s’ha considerat imprescindible, cosa que també alleugerirà 
la càrrega burocràtica de les unitats administratives encarregades de la 
gestió dels expedients associats a estes instal·lacions i, especialment, 
adaptar-lo a les peculiaritats d’una tipologia d’instal·lacions elèctri-
ques, la freqüent tramitació de les quals justifica l’emissió d’un model 
específic per a estes. A este efecte s’han definit dos models de certifi-
cats diferenciats: un per a instal·lacions elèctriques individuals, i un 
altre, i ací radica essencialment la novetat, per a instal·lacions elèctri-
ques receptores que compartixen una connexió comuna, significativa-
ment, les relatives a edificis d’habitatges. 

Esta simplificació en les dades a consignar en estos models de cer-
tificats en relació amb els quals, fins a hui, s’hi ha incorporat no com-
porta, en cap cas, menyscapte en la identificació de les característi-
ques tècniques de les instal·lacions implicades, les quals han de quedar 
degudament reflectides en la documentació tècnica que servix de base 
per a l’expedició d’estos certificats, i a la qual caldrà ajustar-se per a 
un coneixement més detallat, si això fóra necessari, per part dels dife-
rents agents involucrats en les distintes etapes de la vida de la instal-
lació des de la seua posada en servici fins al seu desmantellament.

En definitiva, amb esta resolució, es pretén continuar avançant, 
d’acord amb el que preconitza la vigent Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, en el compliment dels principis d’eficièn-
cia i servici al ciutadà que han d’orientar l’activitat administrativa.

Per això i en virtut del que s’ha establit en la disposició final pri-
mera de l’Orde de 12 de febrer de 2001, de la conselleria d’Indústria 
i Comerç, que faculta l’aleshores Direcció General d’Indústria i Ener-
gia per a modificar-ne els annexos, i en virtut del que s’ha disposat 
en l’article 9 del Decret 130/2007, de 27 de juliol, del Consell de la 
Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic de la conselle-
ria d’Indústria, Comerç i Innovació, que establix que correspon a la 
Direcció General d’Indústria i Innovació exercir les funcions en matè-
ria de seguretat industrial, resolc:

Por Resolución de 20 de junio de 2003 de la entonces Dirección 
General de Industria y Energía de la conselleria de Industria, Comer-
cio y Turismo (DOGV núm. 4589, del 17.09.2003) se procedió a la 
inserción del certificado de instalación eléctrica para baja tensión en 
el Anexo II de la Orden de 12 de febrero de 2001, de la conselleria 
de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de 
industrias e instalaciones industriales en la Comunitat Valenciana. Este 
documento ha venido sufriendo constantes actualizaciones como con-
secuencia tanto de la aparición de nueva regulación –señaladamente 
el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión– como de la necesidad 
de adaptarlo a los requerimientos de datos de las aplicaciones infor-
máticas de este departamento al objeto de hacer más eficaces y ágiles 
los procedimientos administrativos vinculados a la puesta en servicio 
de este tipo de instalaciones, la última, con la publicación de la Reso-
lución de 22 de abril de 2004, de la Dirección General de Industria e 
Investigación Aplicada (DOGV núm. 4751, del 12.05.2004). 

En esta misma línea, la razón de ser de la presente resolución es 
proceder a una nueva actualización de dicho documento con el fin de 
simplificar su cumplimentación por parte de los administrados, redu-
ciendo su contenido al mínimo que se ha considerado imprescindible, 
lo que también aliviará la carga burocrática de las unidades adminis-
trativas encargadas de la gestión de los expedientes asociados a estas 
instalaciones y, especialmente, adaptarlo a las peculiaridades de una 
tipología de instalaciones eléctricas cuya frecuente tramitación jus-
tifica la emisión de un modelo específico para ellas. A tal efecto, se 
han definido dos modelos de certificados diferenciados: uno para ins-
talaciones eléctricas individuales, y otro, y aquí radica esencialmen-
te la novedad, para instalaciones eléctricas receptoras que comparten 
una acometida común, significativamente, las relativas a edificios de 
viviendas. 

Esta simplificación en los datos a consignar en estos modelos de 
certificados en relación con los que hasta la fecha se han venido incor-
porando no supone, en ningún caso, menoscabo en la identificación 
de las características técnicas de las instalaciones implicadas, las cua-
les han de quedar debidamente reflejadas en la documentación técnica 
que sirve de base para la expedición de estos certificados, y la que se 
habrá de estar para un conocimiento más detallado, si ello fuera nece-
sario, por parte de los diferentes agentes involucrados en las distintas 
etapas de la vida de la instalación desde su puesta en servicio hasta su 
desmantelamiento.

En definitiva, con la presente, se pretende seguir avanzando, 
de acuerdo con lo que preconiza la vigente Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el cumplimiento de los 
principios de eficiencia y servicio al ciudadano que han de orientar la 
actividad administrativa.

Por ello y en virtud de lo establecido en la disposición final prime-
ra de la Orden de 12 de febrero de 2001, de la conselleria de Industria 
y Comercio, que faculta a la entonces Dirección General de Industria 
y Energía para modificar los anexos de la misma, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 9 del Decreto 130/2007, de 27 de julio, del Con-
sell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
la conselleria de Industria, Comercio e Innovación, que establece que 
corresponde a la Dirección General de Industria e Innovación ejercer 
las funciones en materia de seguridad industrial, resuelvo:
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Primero
Modificar el modelo denominado certificado de instalación eléc-

trica en baja tensión, aprobado por la Resolución de 22 de abril de 
2004, de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada 
(DOGV núm. 4751, del 12.05.2004), sustituyéndolo, según correspon-
da por razón de la tipología de instalación, por los dos que figuran en 
el Anexo a la presente resolución quedando insertados en el Anexo II 
de la Orden de 12 de febrero de 2001, de la conselleria de Industria y 
Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e 
instalaciones industriales.

Segundo
La presente resolución entrará en vigor a los veinte días de su 

publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 19 de mayo de 2008.– El director general de Industria e 
Innovación: Bruno Broseta Dupré.

Primer
Modificar el model denominat certificat d’instal·lació elèctrica 

en baixa tensió, aprovat per la Resolució de 22 d’abril de 2004, de la 
Direcció General d’Indústria i Investigació Aplicada (DOGV núm. 
4751, de 12.05.2004), i substituir-lo, segons corresponga per raó de 
la tipologia d’instal·lació, pels dos que figuren en l’annex a la present 
resolució que queden inserits en l’annex II de l’Orde de 12 de febrer 
de 2001, de la conselleria d’Indústria i Comerç, sobre contingut mínim 
dels projectes d’indústries i instal·lacions industrials.

Segon
La present resolució entrarà en vigor als vint dies de la seua publi-

cació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 19 de maig de 2008.– El director general d’Indústria i 
Innovació: Bruno Broseta Dupré.
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ANNEX 

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ
PER A UNA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA ESPECÍFICA

A  TITULAR 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF

B EMPRESA DISTRIBUÏDORA (a la qual es connecta la instal·lació) 

      

C  CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
TIPUS DE VIA NOM DE VIA Portal Bis Escala Pis Porta

PROVÍNCIA  MUNICIPI POBLACIÓ CP

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) TENSIÓ (V) 

RISCOS ESPECÍFICS DE LA INSTAL·LACIÓ 

 Cap  Local amb risc d’incendi o explosió

 Local polsós  Local amb làmpades de descàrrega d’alta tensió 

 Local amb ambient corrosiu  Local amb bateries o acumuladors 

 Local a baixa temperatura   Grup electrogen auxiliar de la xarxa de distribució  

 Local mullat  Conductors aïllats per a calfament, excloent-ne els de les vivendes 

 Local humit  Altres 

D EMPRESA INSTAL·LADORA 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL NIF

NOM DE L’INSTAL·LADOR NIF

E ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ (especifiqueu-lo) F ESPECIFICACIONS DE L’ÚS 

Vivenda Modificació  Ampliació  

Indústria (inclou les granges) Activitat principal: 

Magatzem Producte principal emmagatzemat: 
Accés públic: SÍ  NO  superfície (m2): 

Enllumenat exterior Zona:  pública  privada 
Ventilació:  natural  forçada 

Garatge (ús privat) 
Capacitat màxima de vehicles: 

Tancats i coberts SÍ  NO Ventilació: natural
forçada Estacionament (ús públic) 

Capacitat màxima de vehicles:      

Activitats auxiliars Assenyaleu la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex:

Assenyaleu la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex:
Instal·lació de caràcter temporal 

Data de caducitat:      

     ,       de/d’       de 200      

Firma del titular del CCI:        

SEGELL DE L’EMPRESA AMB CERTIFICAT  
D’INSTAL·LADOR AUTORITZAT 
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E ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ (especifiqueu-lo) F ESPECIFICACIONS DE L’ÚS 

Activitat auxiliar d’obres Sense grua 
torre Amb grua torre:  provisional   definitiva 

Oficina sense presència de públic  

Usos comuns Elements connectats: enllumenat escala, bomba d’aigua, 
antena TV,  Altres 

Subministrament elèctric complementari  De companyia  Font pròpia 

Aèria  Subterrània Passa per llocs públics?  
            SÍ           NO Línia de baixa tensió no pertanyent a empresa 

 distribuïdora Organismes afectats amb condicionats?    SÍ  NO

Locals d’espectacles i activitats recreatives Assenyaleu la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex:

Locals de reunió - tipus 1 Assenyaleu la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex:

Superfície d’accés al públic:  cabuda: 
Locals de reunió - tipus 2 Assenyaleu la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex: 

      

Tenen quiròfans? En consultoris indiqueu la superfície 

Locals d’usos sanitaris Assenyaleu la que corresponga d’acord amb la llista de l’annex: 
      

Ascensor Núm. RAE: 
 Bombes d’extracció o elevació d’aigua,  
  industrial o no i grups de bombament 

Destinada a pou:       SÍ            NO 
En cas afirmatiu, cal presentar autorització d’obra 

G CERTIFICACIÓ DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA (Cal seleccionar el bloc que corresponga d’acord amb 
el Reglament en virtut del qual s’haja realitzat la instal·lació)

titular del certificat de qualificació individual (CCI) que 
subscriu, inscrit en els serveis territorials d’Indústria i 
Seguretat Industrial amb el número i certificat 
d’instal·lador autoritzat en B.T. indicats més amunt, 

CERTIFICA que ha executat la instal·lació d’acord amb les 
prescripcions del vigent Reglament per a Baixa Tensió, les 
instruccions ITC-BT específiques que hi són d’aplicació, les 
normes específiques de l’empresa subministradora aprovades, 
així com del  

  Projecte  Annex data                Memòria tècnica 
de disseny 

i que s’han efectuat les proves i verificacions reglamentàries 
amb resultats favorables:  
Resistència de la terra de protecció:        ohms 
Mesura de l’aïllament:        megaohms

titular del certificat de qualificació individual (CCI) que 
subscriu, inscrit en els serveis territorials d’Indústria i 
Seguretat Industrial amb el número i certificat d’instal·lador 
autoritzat en B.T. indicats més amunt, 

CERTIFICA que ha executat la instal·lació d’acord amb les 
prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(Decret 2.413/1973, de 20 d’abril), les normes específiques de 
l’empresa subministradora aprovades, així com del  

  Projecte  Annex data                Memòria tècnica 
de disseny 

i que s’han efectuat les proves i verificacions reglamentàries amb  
resultats favorables:  
Resistència de la terra de protecció:        ohms. 

Mesura de l’aïllament:        megaohms.

     ,       de/d’       de 200      

Firma del titular del CCI:        

     ,       de/d’       de 200      

Firma del titular del CCI:        

SEGELL DE L’EMPRESA AMB CERTIFICAT  
D’INSTAL·LADOR AUTORITZAT 
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H ANNEX 

Activitats auxiliars 
Reg per goteig, antena de telefonia mòbil, repetidor de televisió, 
estació depuradora, font, piscina, tanques elèctriques, caixer 
automàtic, quadres, escala mecànica. 

Instal·lació de caràcter temporal 
Fires, enllumenat de festes, carpes, colles, casals, enllumenat de 
carrers, gaiates, falles, caravanes de firers, hostal del vi, parades 
de venda ambulant. 

Locals d’espectacles i activitats recreatives 

Cines, teatres, auditoris, estadis, pavellons esportius, places de 
bous, hipòdroms, parcs d’atraccions, fires fixes, sales de festes, 
discoteques, sales de jocs d’atzar, sales de jocs recreatius, 
camps de tir, camps de futbol, circs fixos, parcs zoològics,
canòdroms, pistes de birles. 

Locals de reunió – tipus 1 

Temples, esglésies, museus, sales de conferències, sales de 
congressos, casinos, bingos, hotels, hostals, bars, cafeteries, 
pubs, sales de banquets, restaurants i similars, zones comunes 
en agrupacions d’establiments comercials, aeroports, estacions 
de viatgers, asils, guarderies, ludoteques, zones comunes 
d’edificis de gran altura, càmpings, tanatoris, locutoris. 

Locals de reunió – tipus 2 

Biblioteques, centres d’ensenyament, establiments comercials, 
oficines amb presència de públic, residències d’estudiants, sales 
d’exposicions, centres culturals, socials i esportius, gimnasos, 
frontons. 

Locals d’usos sanitaris Hospitals, ambulatoris, sanatoris, clíniques, centres de salut, 
consultoris mèdics o veterinaris. 
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ANEXO
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