GU I A D E TR A MI T AC I Ó D E L PR O C E DI M E N T P R ES E NC I AL
CODI

039
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE CERTIF ICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS
EDIFICIS

NOM
TIPUS

Tramitació presencial (no immediata i només per persones físiques)

OBJECTE

Registrar els certificats d’eficiència energètica dels edificis
· Edificis nous (en projecte/edifici acabat)

ABAST

· Edificis existents (primera inscripció/actualització)

NORMATIVA
APLICABLE
DOCUMENT DE
SORTIDA

· Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació
de l’eficiència energètica dels edificis.
Justificant d’inscripció

OBSERVACIONS
·

Presentació i tramitació: la sol·licitud i tota la documentació especificada en aquesta guia s’han de
presentar a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (C/ del Gremi de Corredors, 10, Palma).

·

Formularis: els formularis del tràmit estan disponibles a les nostres oficines o per Internet a la seu
electrònica de la CAIB a la pàgina del procediment telemàtic (039).

·

Persona que lliura la documentació: la persona que subscriu la sol·licitud ha de ser el titular de l’edifici; en
cas d’enviar una altra persona, la persona titular haurà d’emplenar i signar l’autorització que figura al peu de
la sol·licitud.

·

Taxa: s’ha de recollir l’imprès de la taxa per abonar a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (C/ del Gremi
de Corredors, 10, Palma)

·

Qui pot fer la tramitació presencial: la persona titular de l’edifici, sempre que sigui una persona física. Les
persones jurídiques NO poden fer la tramitació de manera presencial, exceptuant casos concrets (per exemple,
que hagi fallat el tràmit), i sempre que el tècnic responsable en temes de certificació energètica de la Direcció
General d’Energia i Canvi Climàtic ho consideri oportú.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

CODI
01.020
-

-

C/ Gremi de Corredors, 10 1r
07009 Palma
Tel. 971 177 706
energia.caib.es

DOCUMENTS
Sol·licitud de tramitació

REQUISITS DE PRESENTACIÓ
· Original, signada

Certificat i informe de la qualificació
· Signat
segons l’opció reconeguda utilitzada

Enviament d’arxius d’eficiència
energètica

· Abans de fer la sol·licitud s’han d’haver enviat prèviament l’arxiu
de dades en format XML, el certificat en pdf i l’arxiu de càlcul
(opcional) del certificat d'eficiència energètica de l'edifici, a
l'adreça registrecertificacio@energia.caib.es
· No es farà cap inscripció si no s’han enviat prèviament aquests
arxius.

