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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE
PARCEL·LA DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A LA IMPLANTACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES
DE
SERVEIS
TÈCNICS
I
EL
SEUS
COMPLEMENTS PER A LA DISTRIBUCIÓ DE GAS PROPÀ
L’Ajuntament de Pont de Molins té interès en comptar amb la infraestructura de
distribució de gas propà necessària per fer possible la distribució de combustible
energètic tant per als habitatges com per als comerços de la població situats a la
urbanització Els Cellers, a la urbanització CP1 i al barri del Pont per tal de millorar la
qualitat de vida dels seus habitants.
Per això és necessari el desplegament i construcció de la infraestructura per a
l’emmagatzematge i distribució de gas propà.
Amb la finalitat d’afavorir la implantació d’aquestes infraestructures, es vol cedir
gratuïtament una parcel·la municipal.
A la vista d’això, es redacta aquest document per tal de definir dels requisits que han de
complir els licitadors d’aquesta cessió.
1. Objectiu de la cessió.
Implantació d’infraestructura i els seus complementaris per a la distribució de
combustible energètic, tant per als habitatges com per als comerços de la població,
situats a la urbanització Els Cellers, a la urbanització CP1 i al barri del Pont, per tal
de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
2. Objecte de la cessió.
Sessió gratuïta per a un període de 5 anys de 484 m2 de parcel·la per a la construcció
i instal·lació d’elements d’emmagatzematge i auxiliars per a la distribució de gas
propà.
3. Dades de la finca
Finca Referència Cadastral: 4350201DG9845S0001FS
Sòl Urbà Consolidat – Sistema d’Equipaments i Serveis Tècnics
4. Descripció de l’activitat a instal·lar objecte de la cessió de la parcel·la.
Instal·lació d’emmagatzematge i els seus elements auxiliars per a la distribució de
gas propà tant als habitatges com per als comerços de la població, situats a la
urbanització Els Cellers, a la urbanització CP1 i al barri del Pont.
5. Participants.
Empreses que tinguin com a objecte social l’activitat de distribució de gas d’acord
amb la Llei 34/1998 del 7 d’octubre del sector d’hidrocarburs i el Reial Decret
1434/2002 de 27 de desembre i estiguin inscrites en el Registre administratiu de
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Distribuïdores, Comercialitzadores i Consumidors qualificats de combustibles
gasosos per canalització.
6. Meritació.
- Grau de Definició de l’avantprojecte de les instal·lacions (Emplaçament, obra
civil, compliment distàncies de seguretat, accessos a la instal·lació, instal·lació
de control, instal·lació elèctrica, instal·lació contra incendis, protecció del medi
ambient i període de construcció de la instal·lació)
- Capacitat d’emmagatzematge de la instal·lació.
- Millores d’integració i correcció ambiental en la parcel·la..
- Capacitat tècnica i humana per al manteniment de les instal·lacions.
- Desplegament de la infraestructura de gas prevista la urbanització Els Cellers, a
la urbanització CP1 i al barri del Pont (% penetració i anualitat)
7. Documentació a adjuntar.
- Solvència econòmica del participant.
- Escriptures de constitució de la societat i objecte social.
- Avantprojecte tècnic.
- Compromís d’execució de la inversió prevista.
- Compromís per part del promotor de cessar en l’activitat en la parcel·la i
desmuntar les instal·lacions si arriba la connexió amb un gasoducte general.
8. Altres condicionants:
- Obtenir la corresponent autorització administrativa per a la distribució de gas
natural.
- Obtenir la corresponent llicència d’obres municipal, així com la de tots els
Organismes oficials afectats.
- Donar compliment a tota la normativa vigent d’aplicació, així com el
compliment ambiental i de seguretat i salut.
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