
CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ DE  

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE L’EDIFICI 
TIPUS A 

 

 UDIT. DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA 
 

Espai que ha d’emplenar la UDIT 

Núm. d’expedient: 

Núm. de procediment: 

02
.1

22
-0

1/
08

 

TITULAR/PROMOTOR 

Nom/Raó social: NIF/CIF: 
 

EMPRESA INSTAL·LADORA 

Nom: Número: 
 

INSTAL·LADOR/A 

Nom: Número: 
 

INSTAL·LACIÓ QUE S’HA DE TRAMITAR 

Ús de la instal·lació: 

Emplaçament: 

Localitat: CP: Població: 
 

NORMES D’APLICACIÓ 

Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, 
aprovades per l’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 9 de desembre de 1975. 

Codi tècnic de l’edificació (Reial decret 314/2006) i el seu Document bàsic DB HS 4 
sobre el subministrament d’aigua, i el Decret 55/2006. 

 

NOMBRE INSTAL·LACIONS PARTICULARS  GRUP DE PRESSIÓ (SI N’HI HA) 

Habitatges    Cabal  m3/h 

Locals    

Tipus 
  
 

 Convencional 
 Pressió mínima   bar 

Pressió màxima  bar 
Volum dipòsit pressió  l 
D’accionament variable  

Serveis comuns   

Altres   

Total   

 

TUB D’ALIMENTACIÓ  

Diàmetre Material Ubicació 

mm  Encastat  Enterrat Vist 
 

OBSERVACIONS  

 

 

L’instal·lador autoritzat o instal·ladora autoritzada certifica que la instal·lació general i les 
particulars indicades més amunt estan acabades i compleixen les condicions tècniques i les 
prescripcions de la normativa que hi són d’aplicació, en especial, la normativa esmentada abans. 
Així mateix, certifica que s’han fet els assaigs, les proves i els mesuraments exigits per la normativa 
aplicable amb un resultat satisfactori i que els materials compleixen la reglamentació vigent. 

L’empresa sotasignada es fa càrrec, per un termini d’un any, comptador des de la data 
indicada més avall, de qualsevol deficiència de la instal·lació feta que sigui atribuïble a 
una mala execució, així com de tota conseqüència que se’n derivi.  

 

 , d de 20 
 

Signatura de l’instal·lador/a  Segell de l’empresa instal·ladora 
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