Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació
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NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACiÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS
CONTRACTUALS ASSOCIATS A LESINSTAL·LACIONS D'ALTA TENSiÓ DAVANT DE LES EMPRESES
DISTRIBUïDORES ELÈCTRIQUES

Arran de l'aprovació de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les instal-lacions i els productes s'ha produït un canví en l'esquema de

tramitació

de les instàl·lacions sotmeses a normativa de seguretat industrial que té com a eix fonamental
que la responsabilitat de la tramitació i de la custodia dels documents de la instal·lació recau
,
sobre el seu titular.
Les tramitacions es fan mitjançant una declaració responsable en la qual el titular assumeix la
responsabilitat d'haver complit tots els requisits necessaris per a la posada en servei de la
instal·lació i arran de la declaració l'administració emet un document acreditatiu del
compliment (l'aquest requisit.
Per garantir que les empreses distribuïdores no duguin a terme modificacions en els contractes
d'accés sense que s'hagi produït la preceptiva inscripció al Registres d'Instal-laclons Tècniques
de Seguretat Industrial de Catalunya, establert a la Llei 9/2014, per fer aquests canvis cal que
les empreses distribuïdores recullinel document acreditatiu d'haver fet el tràmit.
Sobre la base del que s'ha exposat, s'estableix el següent: '

1- Tràmits de companyia: s'anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer
per donar d'alta o modificar els contractes d'accés.
Relació de tràmits de companyia:
•

Nou subministrament

•

.Canvi de nom

•

Canvis contractuals associats a modificacions en la instal·lació

•

Baixa de subministrament

•

Alta en segona ocupació o recuperacro de CUPS (es produeix. després d'una
resolució de contracte d'accés)

2-

Documentació de seguretat industrial que cal aportar pera la realitzaciódel tràmit:
•

Nou subministrament
certificat d'instal·lació i Document acreditatiu de la inscripció en el Registre
d'lnstal·lacions Tècniques de Seguretat lridustrial de Catalunya (RITSIC)

•

Canvi de nom
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document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'lnstal ·lacions Tècniques de
Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)
•

Canvis contractuals associats a modificacions en la instal ·lació
certificat d'instal ·lació i Document acreditatiu de la inscripció en el Registre
. d'lnstal ·lacions Tècni ques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)

•

Baixa de subm inistrament
no cal cap document acred itatiu del compliment de l corresponent tràmit.

•

Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS (es produeix després d'una resolució
de contracte d'accés)
còpia del certificat de l'útlima inspecció que ha de te nir un resultat de favorab le i una
antigu itat inferior als t res anys

3-

Amb independència de la documentació que cal lliurar per forma litzar els contractes
d'accés, els t it ulars de les instal ·lacions d'alta tensió hauran de ' disposar de tota la
documentació necessària per què les empreses distribuïdores pugu in fer les verificacions
estab lertes al Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qua l s'aproven el Reglamen t sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i
les seves instruccions t ècniques complementàries i al Reial Decret 223/2008, de 15 de
febrer, pel qual s'ap roven el Reglament sobre condicions tècn iques i garanties de
seguretat en

línies elèctriques

d'alta

tensió

i les seves Inst ruccions tècniques

comp lementàries

El Cap del Servei de Seguretat d'lnstal·lacions

Florenci Hernandez
Barcelona, 5 de juny de 2015
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