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Guia ràpida
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PANTALLA PRINCIPAL 
Menú i barra d’eines

Pas 1: Omplir tots els camps de 
l’empresa instal·ladora. 

Pas 2: Donar d’alta al client (titular). 
(Disposa de 2 opcions: Gestió-> Clients 
o bé clicar a l’icona Clients. 

Pas 3: Crear Certificat 
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DADES EMPRESA

Omplir les dades de l’empresa i les dades del instal·lador/a.

Pas 1:
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DADES CLIENTS

 

 

Gestió de clients: altes, baixes i modificacions de les seves dades. 

Cerca d’un  
client pel nom 

Pas 2: 
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Fer clic en el Certificat que vulgui realitzar.

CREAR CERTIFICAT

Pas 3:
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INSTAL·LACIÓ TÈRMICA ITE 

 Fer clic en cadascun  
dels botons i omplir les 
dades corresponents.

Anar a pàgines 11, 12 o 
13 segons tipus d’energia. 
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Fer clic en cadascun del 
botons i omplir les dades 
corresponents. 

CERTIFICAT DE MANTENIMENT 
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Fer clic en cadascun del 
botons i omplir les dades 
corresponents. 

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIONS 
PETROLÍFERES 
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

(ACONDICIONAMENT D’AIRE) 

Entrar  les dades  
fent clic  per tal  
de desplegar les   
combos o bé  
teclejant  els valors. 

Fer clic en cadascun 
dels botons i omplir 
les dades  
corresponents. 
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

(ACS / SOLAR) 

Entrar  les dades 
fent clic  per tal 
de desplegar les 
combos o bé  
teclejant els valors. 
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CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

(CALEFACCIÓ) 

Entrar  les dades  
fent clic  per tal  
de desplegar les 
combos o bé  
teclejant els valors. 
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ENVIAMENT TELEMÀTIC 
 

 

 

 

 

Primer clicar el botó 
Imprimir de la 
pantalla principal.

Tots els document permeten l’enviament telemàtic. 
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Seguidament seleccionar el projecte a signar, clic ar el botó Firma 
Digital i apareixerà la següent pantalla: 
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Clicar la signatura digital de l’instal·lador autoritzat i seguidament prémer 
el botó Firmar.

La documentació també es pot generar en 
format PDF i enviar de forma telemàtica als 
canals autoritzats (Gremis, ECA o Canal 
Empresa) per fer la tramitació. Prèvia DR 
firma pel titular.




