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CANVI DE TITULARITAT DEL CONTRACTE

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

- No és necessari presentar cap documentació tècnica

ALTRA DOCUMENTACIÓ

- Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva VPO (per habitatges de Protecció Oficial)

- Títol just del nou titular: escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compra-
venda etc...

- DNI/NIE/NIF del nou titular del subministrament. En cas que el titular sigui una empresa haurà 
de presentar el NIF de l’empresa i el NIF del representant legal amb el poder notarial o autoritza-
ció corresponent.

- CODI IBAN del compte corrent del nou titular del subministrament per la domiciliació de les 
factures.

CANVI DE POTÈNCIA I/O ACTIVITAT

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

- Augments de potència contractada:

• Si la nova potència no supera la màxima admissible inicial del Certificat d’Instal·lació Elèctri-
ca de Baixa Tensió (CIEBT), no és necessari presentar cap documentació tècnica.

No obstant, si es tracta d’una instal·lació amb una antiguitat superior a 20 anys i de memòria 
tècnica de disseny amb potències maximes admissibles de fins a 20 kW caldrà presentar un  
Butlletí de Reconeixement (BRIE). Per la resta d’Instal·lacions s’haurà presentar uns inspecció 
favorable feta per un organisme de control. 

• Si la nova potència  supera la màxima admissible inicial del Certificat d’Instal·lació Elèctrica 
de Baixa Tensió (CIEBT), és necessari presentar un nou CIEBT amb una màxima admissible 
igual o superior a la nova potència a contractar, acompanyat de la “Presentació de la Declara-
ció responsable per a la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió”, signada pel titular 
de la instal·lació o un representant.

• En cas d’instal·lacions de Memòria Tècnica de Disseny amb una màxima admissible i fins 20 
kW s’acceptarà un Butlletí de Reconeixement (BRIE), amb una data d’emissió no superior als 6 
mesos, per ampliacions del 50% de la potència màxima admissible, sempre que la potència 
sigui inferior a 20 kW.

- Reduccions de potència

• No és necessari presentar cap documentació tècnica

- Canvi d’activitat

• Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) acompanyat de la “Presentació de la 
Declaració responsable per la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió”, signada pel 
titular de la instal·lació o un representant.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

- DNI/NIE/NIF del titular del subministrament. En cas que el titular sigui una empresa, haurà de 
presentar el NIF de l’empresa i el NIF del representant legal amb el poder notarial o autorització 
corresponent.

T’orientem en tot el procés de contractació
i t’ajudem a la tria de la millor tarifa.
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