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CERTIFICAT TÈCNIC D’EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS I MESURES CORRECTORES D’ACTIVITAT 
PERMANENT. 
 
TITUL.LAR DE L’ACTIVITAT 

Llinatges i nom o raó social 
 
 

NIF 

Representat legal 
 
 

NIF 

 
TÈCNIC/CA COMPETENT 

Nom i llinatges 
 
 

NIF 

Adreça electrònica 
 
 

Telèfon 

Col·legi professional Núm. Col·legiat 
 

 
DADES DE L’ACTIVITAT 
 

Activitat 
 
   

 
        MAJOR       MENOR       INNÒCUA 

Carrer 
 
 

Núm. Planta  Porta Altres 

Municipi 
 
 

Província CP 
 

Superfície (m2)  
 
 

Ref. Cadastral 
                    

 

Càrrega de foc ponderada:  
                                                      Mcal/m2 

Potencia mecànica  
                                                     CV 

Aforament interior Aforament exterior 

 
RELACIÓ D’INSTALACIONS(marcar amb una X si és existent o nova) 
 

 Instal·lació existent Instal·lació nova/modificada Potencia instal·lada 
Electricitat BT    
Gas    
Gasoil    
Càmeres frigorífiques    
Aparells elevadors    
Tèrmiques    
Climatització    
Equips a pressió    
Extinció automàtica     
Detecció i alarma    
BIE’S    
RX    
Fontaneria    
Sanejament    
    
    
    

 
AUTORITZACIONS SECTORIALS PRÈVIES A L’INICI DE L’ACTIVITAT 
 

 Descripció Identificació 
P1   
P2   
P3   
P4   
P5   
P6   
P7   
P8   

 
 

 
Núm. expedient: 
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CERTIFIC 

ο Complesc els requisits legals per exercir la professió. 
ο Els documents tècnics que sign i que consten en l'expedient entren dins de les competències que m’atorga 

la titulació i col·legiació professional, i dispós de l'assegurança de l'art. 10 i la DA3 de la Llei 7/2013. 
ο La instal·lació de l’activitat s’ha realitzat sota la meva direcció. 
ο L’activitat i les instal·lacions executades s’ajusten al permís d’instal·lació o comunicació prèvia d’instal·lació 

núm. _______________   de data _____________ 
ο L’activitat compleix el que estableixen les ordenances municipals, els reglaments, i en general, tota la 

normativa tècnica d’aplicació. 
ο S’han adoptat amb eficàcia les mesures correctores necessàries per a complir tota la normativa tècnica 

d’aplicació i no causar molèsties als veïns. 
ο L’aïllament acústic del local es suficient per garantir el compliment de la llei 37/2003 de 17 de novembre de 

renou i de l’ordenança regulador del renou i les vibracions 
ο L’activitat compleix el que estableixen les vigents normatives contra incendi. 
ο L’activitat compleix el que estableix la llei 8/2017 de 3 d’agost d’accessibilitat universal de les Illes Balears. 
ο L’activitat disposa de les preceptives autoritzacions sectorials d’instal·lacions i subministraments per a 

l’obertura al públic i per l’exercici d’activitat. 
ο Que disposo de les autoritzacions sectorials regulades com a requisit previ per inscriure l’activitat. 
ο Si hi ha variacions respecte del projecte comunicat o autoritzat per al permís d´instal·lació no impliquen un 

nou permís d’instal·lació ja que afecten només a l’activitat d’acord amb allò que fixa l’article 11. 
ο S’adjunta plànols de l’estat final de la instal·lació. 
 
Per això, DECLAR que les instal·lacions i les mesures correctores estan totalment executades i preparades per 
funcionar. 
 
Manifest sota jurament o promesa, que dic la veritat, que he actuat amb la màxima objectivitat possible, 
prenent en consideració tant el que pugui afavorir com el que pugui causar perjudicis al client o clienta, i que 
conec les sancions administratives i/o penals pertinents si incomplesc el meu deure com a tècnic/c director/a. 
 
 
Alcúdia,           de                       de 20 
(Signatura*) 
 

 
 
 
 
 
(Nom, llinatge, DNI i núm. col·legial) 
El/la tècnic/ca com a autor/a del certificat 
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