
Àrea de Territori
Urbanisme i Serveis Tècnics

SOL·LICITUD INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT DE NADAL
Nom i cognoms o raó social:

DNI/NIF: Telèfon i correu electrònic:

Domicili a efectes de notificacions:

Localitat i CP:

Descripció de la instal·lació

Emplaçament de la instal·lació:

Descripció de la instal·lació (per cada carrer/plaça indicar numero i tipus d'enllumenat i potencia):



Documentació:

� Fotocòpia DNI i/o NIF de la persona jurídica o física sol·licitant i del seu representant.

� Croquis de situació dels punts de llum o elements d'enllumenat, i dels quadres elèctrics on es realitzarà 
la connexió.

� Potència de cada element i total de la instal·lació. 

� �Nom, adreça i telèfon de l'empresa instal·ladora:

� �Descripció bàculs o columnes de l'enllumenat públic per al suport de la instal·lació 
(indicar  ubicació  de  bàculs  o  columnes  d'enllumenat  públic  (carrer  i  nº)  amb  el  codi  d'inventari  de 
l'Ajuntament):

� Descripció de l'arbrat viari  per al suport de la instal·lació (indicar ubicació (carrer i nº) de l'arbrat viari ):

�  � Disposo d’una assegurança  de  responsabilitat  civil  per  a  fer  front  als  danys  que  els  treballs  de 
muntatge, funcionament i desmuntatge de la instal·lació poguessin causar amb una cobertura mínima de 
600.000 €.



Declaro sota la meva responsabilitat que s'acomplirà amb les condicions següents:

� Els elements de la instal·lació, col·locats sobre els vials, han de tenir una alçada mínima sobre el 
paviment superior a 5 metres.

N� No es podrà utilitzar els bàculs o columnes de l'enllumenat públic per al suport de la instal·lació, llevat de 
casos excepcionals degudament justificats i autoritzats expressament.

� No es podrà utilitzar l'arbrat viari com a suport, llevat de casos excepcionals degudament justificats i 
autoritzats expressament.

� Els elements col·locats entre façanes, travessant els vials, aniran fixats bàsicament als paraments 
verticals de les façanes, amb fixacions especials. Si fos inevitable l’ús de balcons i baranes, la fixació 
estarà condicionada a la seguretat d’aquests elements, i aquestes fixacions seran resistents des del punt 
de vista mecànic i aïllants elèctricament.

� En tot cas, les fixacions i suports hauran de garantir una resistència i seguretat mecànica adequada, tant 
per al funcionament normal de la instal·lació com per les diferents condicions meteorològiques que es 
poguessin donar.

� Les instal·lacions han d’ajustar-se obligatòriament al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent, 
normes sobre instal·lacions amb fins especials i altres disposicions complementàries dictades per la 
Generalitat de Catalunya.

� La instal·lació haurà de ser executada per una empresa instal·ladora autoritzada i l'instal·lador ha de 
disposar del carnet reglamentari expedit pels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
�  La instal·lació disposarà del corresponent butlletí de la instal·lació elèctrica, en el que constarà, entre 
d’altres, la potència instal·lada. El butlletí haurà d’anar segellat preceptivament per una entitat d’inspecció i 
control (EIC). 
�  La instal·lació elèctrica disposarà del corresponent contracte de subministrament d'energia elèctrica amb 
la Empresa de distribució elèctrica corresponent, si es cau.

� Les línies de sortida hauran de estar protegides amb interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat i 
magnetotèrmics, adaptats a la potència instal·lada, de tall omnipolar.

� Les làmpades o elements lluminosos han de ser de baix consum (làmpades de menys de 5W, el fil 
lluminós, microbombetes, leds, etc..), i hauran de disposar de sistemes de prevenció de contaminació 
lluminosa per evitar l’enlluernament a les persones.

� No s'autoritza la connexió elèctrica de l'Enllumenat de Nadal a la xarxa elèctrica d'Enllumenat Públic 
Municipal.

� En tot cas, la instal·lació elèctrica  haurà de garantir una seguretat, aïllament elèctric i estanqueïtat 
adequada.

� L’instal·lador serà responsable de la qualitat i seguretat tècnica, tant mecànica com elèctrica, de la 
instal·lació, així com de qualsevol desperfecte al patrimoni cultural o a tercers com a conseqüència de les 
operacions de muntatge, funcionament i desmuntatge de la instal·lació. A tal efecte haurà de disposar 
d’una assegurança de responsabilitat civil per a fer front als danys que els treballs de muntatge, 
funcionament i desmuntatge de la instal·lació poguessin causar amb una cobertura mínima de 600.000 €.

� Durant l’execució dels treballs d’instal·lació, tant del muntatge com desmuntatge, s’haurà de prendre les 
precaucions necessàries perquè el funcionament dels serveis públics no pateixi alteracions, sol·licitar les 
corresponents autoritzacions de talls de trànsit o ocupació de via pública, si escau, i col·locar els elements 
de protecció i senyalització necessaris per al desenvolupament dels treballs, especialment aquells treballs 
que afectin a la via pública i als vianants.

� La instal·lació podrà ser supervisada i inspeccionada, en qualsevol moment, pels serveis tècnics 
municipals.

� El funcionament de l’enllumenat de Nadal serà, com a màxim:
•Primer dia d’encesa: 27/11/2013
•Desconnexió: 07/01/2014
•Horari de funcionament:

a) Encesa coincidint amb l’enllumenat públic normal.
�� Apagada a les 23 hores. (En els següents dies assenyalats: Nadal, Sant Esteve, Cap d'any, 

Dia de Reis, l'apagada es podrà retardar segons conveniència)



�Les associacions o persones autoritzades han de desmuntar les instal·lacions: lluminàries, línies 
d’alimentació, quadres, suports, cables de suspensió, etc.., abans del dia 26/01/2014. Després que hagi 
finalitzat aquest termini, l’Ajuntament procedirà a retirar-les a càrrec del peticionari de la present 
autorització.

SOL·LICITO:   

�  Sol·licito l'autorització per la instal·lació d'enllumenat de nadal amb les condicions anteriors exposades.

� �Sol·licito  utilitzar els bàculs o columnes de l'enllumenat públic per al suport de la instal·lació descrits 
anteriorment.

� Sol·licito  utilitzar l'arbrat viari  per al suport de la instal·lació descrits anteriorment.

Sant Adrià de Besòs, a ____ de ___________ de 2013.

Signat,


