Certificat d'instal·lador/a d'electricitat autoritzat. Instal·lació fotovoltaica < 10kW
Dades del/de la titular i domicili social
Titular de la instal·lació

NIF

Adreça

Codi postal

Població
Telèfon fix

Municipi
Telèfon mòbil

Fax

Província
Adreça de correu electrònic

Dades de l'emplaçament de la instal·lació
Nom que identifica la instal·lació
Adreça

Codi postal

Població
Telèfon fix

Municipi
Telèfon mòbil

Fax

Referència cadastral

Província
Adreça de correu electrònic
Coordenades UTM de la línia poligonal que circumscriu a la instal·lació

Memòria tècnica de disseny
Nom i cognoms de l'autor/a
Títol
Data

Dades de l'empresa instal·ladora de baixa tensió
Nom de l'empresa
Número d'inscripció RASIC

Dades de l'instal·lador autoritzat
Nom i cognoms

NIF/DNI

G146NERGIA-094-01

Telèfon

Número d'inscripció RASIC

L'instal·lador/a d'electricitat autoritzat que pertany a l'empresa instal·ladora que consta mes amunt,
CERTIFICO:
- Que sota la meva direcció s'ha efectuat i estan totalment acabades les instal·lacions descrites a dalt, en les quals he comprovat
que es compleixen les disposicions de seguretat exigides per la reglamentació vigent que és d'aplicació en aquestes instal·lacions.
- Que tots els equips i instal·lacions sotmesos a condicions tècniques compleixen amb el Reial decret 1699/2011, de 18 de
novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència, així
com amb la normativa que els és d'aplicació.
- Que s'han comprovat tots els equips d'acord amb la reglamentació pròpia, amb un resultat favorable, i que es troben en condicions
d'entrar en funcionament.
Signatura i segell del/de la instal·lador/a d'electricitat

Signatura i segell de l'empresa instal·ladora especialista

Lloc i data
Protecció de dades: d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones
que es comuniquin seran incorporades al fitxer Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de Catalunya, del qual és responsable la
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat de fer la gestió i control de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de
Catalunya, d'acord amb la normativa sectorial elèctrica. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit
dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona.
Adreça de correu electrònic: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat
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