CONDICIONS PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE COMPTADORS INTEL·LIGENTS
D’ENERGIA ELÈCTRICA A PARTICULARS EN EL MARC DE LA CAMPANYA MUNICIPAL
D’ESTALVI ENERGÈTIC - COMPTADORS INTEL·LIGENTS.

PRIMERA.- OBJECTE
De conformitat amb el previst per l’article 561.4 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, per la qual
s’aprova el Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, és objecte d’aquesta regulació la cessió
temporal a particulars de comptadors intel·ligents d’energia elèctrica destinada a la
conscienciació sobre el consum elèctric domèstic i l’estalvi energètic de les llars, amb el
compromís de retornar-los en l’estat en que es trobin, una vegada finalitzi el termini establert.

SEGONA.- TERMINI
La vigència de la cessió serà de tres mesos a comptar des de la instal·lació efectiva del
comptador, de la qual es deixarà constància a l’expedient, sense possibilitat de pròrroga.

TERCERA.-DRETS DE L’USUFRUCTUARI/A
1. L’usufructuari/a té dret a gaudir als rendiments o utilitats que li generi el comptador
intel·ligent d’energia elèctrica lliure de qualsevol tipus de despeses.
2. L’Ajuntament es compromet a:
a) Facilitar el comptador intel·ligent d’energia elèctrica, degudament identificat amb un
codi ordre i compost per un sensor, un transmissor, un monitor, tres piles AA per al
transmissor, tres piles AAA per al monitor i un cable USB), juntament amb tota la
informació necessària per al seu funcionament (instruccions de funcionament, un CD
amb el programa de gestió de consum, el manual del programa de gestió de consum),
així com una guia de bones pràctiques per fomentar l’estalvi energètic de la llar.
b) Facilitar un servei d’atenció telefònica o per correu electrònic, per resoldre qualsevol
dubte que pugui sorgir durant el període de cessió del comptador.

QUARTA.- OBLIGACIONS PER PART DE L’USUFRUCTUARI/A

Signatura:

La persona que sol·liciti voluntàriament participar en aquest programa es compromet a:
a) Utilitzar el comptador intel·ligent d’energia elèctrica conforme amb les instruccions
donades i exclusivament d’acord amb la seva finalitat que és visualitzar el consum
energètic de la llar i emmagatzemar les dades obtingudes.
b) Utilitzar el comptador intel·ligent únicament en el marc de l’habitatge per al què s’ha
sol·licitat i en cap cas es pot utilitzar fora d’aquest.
c) No cedir el dret d’ús del comptador intel·ligent fora de l’àmbit del domicili del sol·licitant.
d) Facilitar a l’Ajuntament les dades de consum energètic de l’habitatge de l’any anterior o
12 mesos com a mínim al període de cessió del comptador, mitjançant les dades de les
factures de la companyia subministradora, que es consignaran al complimentar
l’enquesta energètica domèstica facilitada per l’Ajuntament.
e) Facilitar la recollida de dades emmagatzemades al mateix, mitjançant l’enviament de
l’arxiu que les conté a través de correu electrònic o a través de personal acreditat per
l’Ajuntament a tal efecte, en el moment que sigui requerida per part de l’Ajuntament.
f) Complimentar l’enquesta energètica domèstica, facilitada per l’Ajuntament.
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CINQUENA.- RESCAT DELS BÉNS POSATS A DISPOSICIÓ
En el cas d’incompliment de les obligacions previstes a l’apartat anterior l’Ajuntament podrà
resoldre la cessió abans del seu venciment, de manera unilateral, i procedir a la recuperació del
comptador intel·ligent sense cap dret a indemnització.
SISENA.- CAPACITAT PER CONCÒRRER EN AQUESTA CONVOCATÒRIA
Podran participar d’aquesta convocatòria aquelles persones físiques que tinguin la condició de
propietaris, arrendataris, o titulars de drets reals de l’habitatge de la zona geogràfica situada en
l’àmbit d’actuació del projecte.
SETENA.- PROCEDIMENT
1. Tenint en compte les característiques pròpies de la figura de l’usdefruit de béns deteriorables
i la voluntat de donar el màxim de difusió a aquest projecte és previst realitzar diferents
campanyes amb caràcter successiu pels diferents districtes, d’acord amb el calendari elaborat
pels serveis tècnics.
2. L’adhesió a la campanya es farà de manera voluntària per part dels ciutadans i es
formalitzarà mitjançant la sol·licitud que s’adjunta com a annex núm. 1 i a la qual s’adjuntaran
aquestes condicions relatives a la cessió de l’ús de comptador d’energia elèctrica.
3. Quan s’observin defectes u omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la
informació es podrà donar als sol·licitants un termini màxim de deu dies per tal de subsanar-los.
4. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, les sol·licituds seran valorades per part
dels serveis tècnics municipals que seguiran els criteris de selecció establertes a l’apartat
següent.
5. La proposta de resolució d’aquest expedient es traslladarà a l’òrgan competent per a la
resolució de l’expedient, que ho farà de forma motivada i pronunciant-se tant sobre les
sol·licituds admeses, com aquelles que hagin estat desestimades.
6. Aquesta resolució es traslladarà als interessats de conformitat amb el previst a l’article 59 de
la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.
7. La resolució que es dicti posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d’un mes, o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, sens perjudici de la interposició de
qualsevol altre que es consideri oportú.

VUITENA.- CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Signatura:

La proposta de resolució de procediment es basarà únicament en els criteris objectius
següents:
a) Ordre d’inscripció de la sol·licitud.
b) Tipologia de l’habitatge.
c) Possibilitat real d’instal·lació del comptador d’energia elèctrica, d’acord amb les
característiques de la instal·lació (antiguitat, espai físic per a la seva ubicació, etc.).
d) Disponibilitat d’ordinador a l’habitatge.
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NOVENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.
La present cessió té naturalesa administrativa i es regirà per les presents condicions, sense
perjudici que li siguin d’aplicació quan a les dubtes i llacunes que es puguin presentar, el Decret
336/1988, de 17 d’octubre, el contingut del Capítol I del Títol VI, dedicat als drets reals limitats,
de la Llei 5/2006, de 10 de maig, per la qual s’aprova el Llibre cinquè del Codi Civil de
Catalunya.

DESENA.- RESOLUCIÓ
El dret de cessió s’extingirà per compliment del mateix una vegada transcorregut el termini de
vigència o per les següents causes de resolució:
a) La pèrdua total del comptador intel·ligent
b) La nul·litat de la resolució que hagi donat lloc al dret.
c) L’incompliment de les obligacions previstes a la clàusula quarta.

ONZENA.- PROTECCIÓ DE DADES
1. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, la presentació de la sol·licitud per formar part d’aquest projecte implica la
manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal.
2.La persona interessada tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a
qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.

Sabadell, __ de __________________ de 20__.
Signatura de l’usufructuari/a
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