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Per a la seguretat de la instal·lació elèctrica no
oblideu passar la inspecció periòdica
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PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTEU AMB L’ORGANISME DE CONTROL QUE CONSIDEREU MÉS
OPORTÚ: http://infonorma.gencat.cat/agen_opera.html#ocs

o truqueu al

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial

Senyor/a,
Ens adrecem a vostè com a titular de la instal·lació elèctrica de baixa tensió ubicada a
[adreça] de [municipi].
L’any 2002 es va aprovar el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 2526
d’1.10.2002). L’article 21 regula l’obligatorietat de realitzar una inspecció periòdica per part
d’un organisme de control per a totes aquelles instal·lacions elèctriques de baixa tensió
recollides en la ITC-BT-05 del dit Reglament.
Segons la informació que consta en els nostres arxius, l’ús de la seva instal·lació és [ús] i té
una potència màxima admissible de [potència] kW. Conseqüentment es troba afectada per la
ITC-BT-05 i ha de ser inspeccionada cada 5 anys.,
D’acord amb això, si no s’ha efectuat la inspecció o aquesta es troba caducada, us recordem
l’obligació que teniu com a titular de sol·licitar-la a un organisme de control. Si el resultat de
la inspecció no és favorable, l’organisme de control fixarà un termini perquè corregiu els
defectes, que no pot ser superior als 6 mesos. En el cas que no hàgiu corregit els defectes
detectats en el termini indicat, l’organisme de control notificarà aquest fet a aquesta Direcció
General perquè en tingui coneixement i dugui a terme les actuacions escaients.
Per sol·licitar la inspecció periòdica, al dors d’aquest full trobareu la informació dels
organismes de control que la poden efectuar. Alhora, per a qualsevol consulta o si voleu
sol·licitar més informació sobre aquesta qüestió, podeu contactar telefònicament amb
qualsevol dels organismes de control o amb el vostre instal·lador elèctric habitual.
Us recordem que la realització de la inspecció periòdica és la millor garantia perquè la vostra
instal·lació sigui segura i evitar riscos, i que l’incompliment d’aquesta obligació és una
infracció que, d’acord amb la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i els productes, pot implicar la imposició de la sanció
corresponent.
Atentament,
El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
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