¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do
cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO I

PRESENTAR
PROCEDEMENTO

GARDAR

CANCELAR

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN614C

SOLICITUDE

INSCRICIÓN / MODIFICACIÓN NO REXISTRO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE
BAIXA TENSIÓN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NIF

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
ENDEREZO
CP

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de GaliciaNotifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE SOLICITUDE
INSCRICIÓN

MODIFICACIÓN

EMENDA AO REQUIRIMENTO

BAIXA

MODIFICACIÓN TÉCNICA
OUTRAS MODIFICACIÓNS

DATOS DA PERSOA TITULAR DA INSTALACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO*

SEGUNDO APELIDO*

ENDEREZO

CP

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

(*) Só no caso de persoa física

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

NIF

¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do
cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO I
(continuación)

PRESENTAR

GARDAR

CANCELAR

DATOS DA INSTALACIÓN
NÚM. DE REXISTRO DO EDIFICIO AO QUE ESTÁ VINCULADA A INSTALACIÓN (SE PROCEDE)

ENDEREZO (1)

CP (1)

PROVINCIA

REFERENCIA CATASTRAL (*) (1)

CONCELLO (1)

TIPO DE INSTALACIÓN (***)

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (W)

EMPRESA INSTALADORA

NIF EMPRESA INSTALADORA

CORREO ELECTRÓNICO (**)

INSTALADOR/A

NIF

PROXECTISTA

NIF

NIF EMPRESA PROXECTISTA

DIRECTOR/A DE OBRA

NIF

NIF EMPRESA DIRECCIÓN OBRA

(1) Cubrir só no caso de instalacións non ambulantes.
(*) Se no momento de rexistrar a instalación non dispón aínda da referencia catastral do local, vivenda..., por favor introduza a do terreo no que se encontra
situado.
(**) Notificarase a este e-mail a actuación realizada para a instalación actual. Para a notificación das actuacións de calquera instalación deberase presentar unha
Declaración Responsable indicando o e-mail da empresa.
(***) Se selecciona vostede “11. Edificios destinados principalmente a vivendas”, na parte deste formulario correspondente ao “Certificado da instalación eléctrica”
deberá cubrir os datos propios dos servizos comúns do edificio. Ao rematar o proceso, recibira un número de rexistro do edificio máis os servizos comúns do dito
edificio. A continuación deberá tramitar de forma individual no procedemento IN614C cada unha das vivendas asociadas ao edificio. Co obxecto de vincular esas
instalacións ao edificio, deberá cubrir o campo correspondente ao número de rexistro do edificio. Ao facelo, cargaranse no formulario certos datos comúns.
Ademais, o campo “Tipo de instalación” figurará precuberto co valor “0. Vivenda asociada a un edificio”. Non terá que pagar ningunha taxa pola tramitación destas
instalacións, xa que a dita taxa xa se pagou no momento de tramitar o edificio. Se selecciona un valor diferente de “11. Edificios destinados principalmente a
vivendas”, na parte deste formulario correspondente a “Certificado da instalación eléctrica” deberá cubrir os datos propios da instalación que estea a tramitar.

CERTIFICADO DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ENDEREZO (1)

NÚMERO (1)

SUPERFICIE DA INSTALACIÓN (m2)

PISO (1)

(1) Cubrir só no caso de instalacións non ambulantes.

GRAO DE ELECTRIFICACIÓN
ELEVADO

BÁSICO

ESPECIAL

DERIVACIÓN INDIVIDUAL
LONXITUDE (m)

SECCIÓN (mm2)

TENSIÓN (V)

POTENCIA MÁX. ADMISIBLE (W)

PROTECCIÓNS
INTERRUPTOR XERAL AUTOMÁTICO – INTENSIDADE (A)

RESITENCIA DE POSTA A TERRA (Ω)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL – INTENSIDADE (A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL – SENSIBILIDADE (A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL – INTENSIDADE (A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL – SENSIBILIDADE (A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL – INTENSIDADE (A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL – SENSIBILIDADE (A)

¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do
cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO I
(continuación)

PRESENTAR

GARDAR

CANCELAR

CERTIFICADO DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CIRCUITOS
NÚM.

SECCIÓN (mm2)

DESIGNACIÓN

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (A)

OBSERVACIÓNS:

INSPECCIÓN INICIAL
ORGANISMO DE CONTROL

NÚMERO DA ACTA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

Se a instalación precisa
proxecto

Se a instalación precisa MTD

PROXECTO DA INSTALACIÓN

√

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA

√

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL CON CALIFICACIÓN FAVORABLE

√

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

√

√

ANEXO DE INFORMACIÓN AO USUARIO

√

√

MEMORIA TÉCNICA DE DESEÑO

√

OUTROS DOCUMENTOS
Autorizo a Consellería de Economía e Industria, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de residencia do
solicitante no sistema de verificación de datos de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

PAGO DE TAXAS
Código de verificación do pago:
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE

• Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.
• Resolución do 22 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se informa sobre a tramitación electrónica de diversos
procedementos.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria de

de

de

CÓDIGO SOLICITUDE:

