
Per contractar un nou subministrament elèctric

AL MEU HABITATGE

EN LOCALS I ZONES COMUNES

EN PROVISIONALS D’OBRA

  Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial).
  En cas de ser primera ocupació, Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) 
junt amb el Document justificatiu de la tramitació d’instal·lacions de baixa tensió (o el 
Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).

  En cas de ser segona ocupació sense increment de potència, no cal aportar cap 
document justificatiu de les condiciones reglamentaries de la instal·lació.(1)

  Títol Just: escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda, 
cessió d’ús, etc.

  Referència cadastral de l’immoble.
  CIF, NIF o passaport.(2) Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i 
l’autorització corresponent.

  Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures(3): Justificant que 
acrediti la titularitat del compte corrent.

(1) Si el alta en segunda ocupación va acompañada de una modificación (ampliación de potencia, cambio de uso o modificación de la instalación), consultar el apartado “Qué documentación necesitas para modificar mi suministro eléctrico”.
(2) Los NIF o pasaportes solicitados se refieren siempre al titular del contrato.
(3) No se permitirá que el titular de pago sea distinto que el titular del contrato.

  En cas de ser primera ocupació, Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) 
junt amb el Document justificatiu de la tramitació d’instal·lacions de baixa tensió (o el 
Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).

  En cas de ser segona ocupació sense increment de potència, no cal aportar cap 
document justificatiu de les condiciones reglamentaries de la instal·lació.(1)

  Títol Just: escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda, 
cessió d’ús, etc. Referència cadastral de l’immoble.

  Escriptura de Constitució en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.
  CIF, NIF o passaport.(2) Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial o 
l’autorització corresponent.

  Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures(3): Justificant que 
acrediti la titularitat del compte corrent.

  Llicència d’obra en vigor emesa per l’Ajuntament.
  Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el Document justificatiu 
de la tramitació d’instal·lacions de baixa tensió (o el Document acreditatiu de la inscripció 
en el RITSIC).

  Escriptura de Constitució, en cas de societats i, si és una comunitat, Acta de Constitució.

  CIF, NIF o passaport. (2) Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial o 
l’autorització corresponent.

  Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures(3): Justificant que 
acrediti la titularitat del compte corrent.

Quina documentació em cal a Catalunya?



Per modificar el meu subministrament elèctric
PER MODIFICAR EL TITULAR DEL CONTRACTE

PER A UN CANVI DE POTÈNCIA, TENSIÓ O ACTIVITAT

PER A UN CANVI DE PRODUCTE O PER DONAR DE BAIXA EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

  Títol Just: escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda, 
cessió d’ús, etc.

  Escriptura de Constitució, en cas de societats.

  CIF, NIF o passaport.(2) Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial i 
l’autorització corresponent

  Codi IBAN del Compte Corrent per a la domiciliació de les factures(3): Justificant que 
acrediti la titularitat del compte corrent.

  Canvi de tensió: Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el 
Document justificatiu de la tramitació d’instal·lacions de baixa tensió (o el Document 
acreditatiu de la inscripció en el RITSIC) per canvis de monofàsic a trifàsic. En la resta de 
casos es podrà aportar Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE).

  Augment de la potència contractada:
1. Si la potència resultant de l’augment és inferior o igual a la Potència Màxima
Admissible de la instal·lació:

a) Si la instal·lació té una antiguitat inferior o igual a 20 anys, no cal presentar 
documentació tècnica.
b) 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:

i) Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny i potència màxima admissible fins 20 kW: 
Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques. Quan la adequació doni lloc a una 
modificació de la instal·lació el document justificatiu serà el Certificat d’Instal·lació Elèctrica 
de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el Document justificatiu de la tramitació d’instal·lacions de 
baixa tensió (o el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).
ii) Resta d’instal·lacions: inspecció feta per un organisme de control.

2. 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 (CIEBT) junt amb el Document justificatiu 
de la tramitació d’instal·lacions de baixa tensió (o el Document acreditatiu de la inscripció 
en el RITSIC). Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny i la potència resultant 
de l’augment és inferior al 50% de la càrrega mínima regulada (segons el tipus de local 
considerat) i a 20 kW, s’accepta Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques 
(BRIE).

  Disminució de la 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 (CIEBT) junt amb el Document justificatiu de la tramitació 
d’instal·lacions de baixa tensió (o el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC), 
corresponent als canvis.

  Canvi d’ús de la instal·lació o reforma d’importància: Certificat d’Instal·lació Elèctrica 
de Baixa Tensió (CIEBT) junt amb el Document justificatiu de la tramitació d’instal·lacions 
de baixa tensió (o el Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC). 

  CIF, NIF o passaport (2). Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial o 
l’autorització corresponent.

  Factura del subministrament elèctric o número del contracte.   CIF, NIF o passaport (3) Si el titular és una empresa, cal presentar el poder notarial o 
l’autorització corresponent.

(2) Los NIF o pasaportes solicitados se refieren siempre al titular del contrato.
(3) No se permitirá que el titular de pago sea distinto que el titular del contrato.

¿Qué documentación necesitas en Cataluña?


