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GUIA DE TRAMITACIÓ 
 

 CODI:  009   NOM:  Instal·lacions de subministrament d’aigua als edificis 
 

OBJECTE:  Comunicar a la Direcció General d'Indústria la posada en servei de 
les instal·lacions de subministrament d'aigua als edificis i inscriure-
les en el registre d'instal·lacions corresponent. 

 
OBSERVACIONS  Aquest procediment només afecta les instal·lacions generals de 

subministrament d'aigua dels edificis. Les instal·lacions particulars 
s'han de tramitar directament davant la companyia 
subministradora. 

 
CADUCITAT DE  
LA SOL·LICITUD 

1. Si la revisió de la documentació dóna com a resultat 
l’existència d’anomalies, aquestes seran comunicades 
mitjançant el corresponent escrit. A partir de la data de la 
notificació, la persona interessada disposarà de 10 dies per a 
corregir-les; en cas de no fer-ho així, s’iniciarà el procediment 
de caducitat de la sol·licitud.  

2. Si en el termini de 10 dies des que es va presentar la sol·licitud, 
la persona interessada no ha justificat davant la UDIT el 
pagament de la taxa corresponent, s’iniciarà el procediment de 
caducitat de la mateixa. 

 
REQUISITS  DE 

PRESENTACIÓ 
 Persona que subscriu (en el cas que sigui diferent del titular) 

Representant 
acreditat per 
escriptura pública 

 Indicar dades d’escriptura en el 01.020- 
Sol·licitud de tramitació 

 Aportar fotocòpia del DNI o equivalent  
Gestoria  Indicar nom en el 01.020- Sol·licitud de 

tramitació 
Altres interessats  Indicar concepte en el 01.020- Sol·licitud de 

tramitació 
 Aportar fotocòpia del DNI o equivalent 

  

Persona que presenta 
  Mateix que subscriu  Mostrar DNI original o equivalent 
  

Diferent de qui 
subscriu 

 Emplenar l'autorització de presentació que 
figura en el 01.020- Sol·licitud de tramitació  

 Mostrar DNI original o equivalent  
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CLASSIFICACIONS 

AFECTADES 
 Activitats i usos de localització 
 A.01  Edifici d'habitatges, locals o oficines amb instal·lacions 

comunes  
 

DOCUMENTACIÓ   
A PRESENTAR 

 Els documents el codi dels quals no comenci per 90 són formats 
definits per la UDIT i els podeu aconseguir a les nostres oficines o 
per internet a http://dgindust.caib.es  

  

Document 
Condicions de 

presentació 
Còpies

 01.020 Sol·licitud de tramitació Sempre 1 

90.016 Document d’identificació del 
titular (fotocòpia): 
- Persona física ......... DNI o equivalent 
-  Persona jurídica ...... CIF o escriptura 

pública on consti el CIF 

Sempre 1 

02.122 Certificat d’instal·lació de 
subministrament d’aigua de 
l’edifici tipus A 

Sempre 1 

90.029 Projecte d'instal·lació de 
subministrament d'aigua 

Instal·lació 
segons CTE1 

1 

02.123 Certificat de direcció d’obra. 
Instal·lació de subministrament 
d’aigua tipus A 

Instal·lació 
segons CTE1 

1 

  02.124 Certificat de normativa d’aplicació 
d’instal·lació de subministrament 
d'aigua tipus A 

Instal·lació 
segons NIA2 

1 

 

 

1 CTE: Codi tècnic de l’edificació 
2 NIA: Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 
 


