Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Expedient EMO 2021-166

DEP. D'EMPRESA I TREBALL

1.

OBJECTE

Control de les auditories energètiques de grans empreses amb establiments a Catalunya,
2021.
Els controls practicats en aquest contracte serviran per avaluar l’acompliment de l’obligació
de comunicar la realització d’auditories energètiques en els establiments de les grans
empreses amb implantació a Catalunya.
2. TIPUS I QUANTITAT D’EMPRESES A CONTROLAR
Es farà el control de 977 empreses que, de les dades que obren a la Direcció General
d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, no es te coneixement que hagin fet la
comunicació d’haver realitzat l’auditoria energètica en els seus establiments localitzats a
Catalunya.
La disposició de referència per a l’execució d’aquest treball és el Reial decret 56/2016, de
12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories
energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de
l’eficiència del subministrament d’energia.
Les dades referents a les empreses a controlar: nom, establiments, adreces i telèfons i els
models de comunicació a enviar seran subministrades per la Direcció General d'Energia,
Seguretat Industrial i Seguretat Minera (en endavant DGESIiSM). El contractista
s’encarregarà de realitzar les tasques que són contractades a partir d’aquesta informació.
3. FITXERS QUE CONTINGUIN DADES DE CARÀCTER PERSONAL A TRACTAR I
NIVELL DE MESURES DE SEGURETAT
Existeixen fitxers a tractar que contenen dades de caràcter personal

Sí

No

4. TIPUS DE CONTROL
El contractista haurà de notificar fefaentment les empreses designades i en requerirà
l’acompliment de l’obligació de comunicar les auditories energètiques o els motius pels
quals n’estan exemptes.
En els casos que les empreses obligades per la norma no hagin dut a terme les esmentades
comunicacions, s’establirà un termini d’acompliment.
El contractista disposarà una carpeta electrònica per a cadascuna de les 977 empreses
controlades on hi dipositarà tota la documentació dels tràmits realitzats. Així mateix
elaborarà una taula de seguiment dels estats de tramitació de les 977 empreses
controlades.
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5. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’EMPRESES

DEP. D'EMPRESA I TREBALL

La DGESIiSM, prenent com a base el Pla d’inspecció de les Auditories Energètiques de
grans empreses de Catalunya per a l’any 2021 (PLAUDENCAT-2021) especificarà quines
són les empreses a controlar durant el termini d’execució del contracte.
El contractista haurà d’acceptar treballar sobre el llistat d’empreses que li proporcioni la
DGESIiSM.
6. DOCUMENTACIÓ
La DGESIiSM lliurarà al contractista els models de comunicació vers les empreses per a
dur a terme els treballs de control realitzats.
7. SEGUIMENT DELS TREBALLS
En el darrer dia laborable de cada mes de l’execució del contracte, es realitzarà una reunió
de seguiment entre el Servei d’Inspecció d’Instal·lacions Elèctriques (SICIE) de la
DGESMiSI i l’empresa contractista.
El contractista posarà a disposició de la DGESIiSM una connexió via internet per a poder
realitzar també el seguiment “on line” del treball, el telèfon mòbil de contacte operatiu
permanentment del responsable del treball i un correu electrònic de contacte.
En l’espai accessible via internet, s’haurà de visualitzar la informació següent:
•
•

Taula de seguiment dels estats de tramitació en cada una de les empreses
controlades.
Expedients individualitzats per empresa.

8. DOCUMENTACIÓ FINAL
Acabat el treball, la documentació final a lliurar pel contractista serà la següent:
Una còpia electrònica del treball realitzat amb la següent documentació:
•
•
•

Memòria que contingui: metodologia utilitzada en el desenvolupament del treball,
resultats del control realitzat en referència a l’acompliment de les obligacions de
comunicació i estadística dels resultats obtinguts.
Carpetes individualitzades que continguin tota la documentació generada i
obtinguda de la tramitació duta a terme amb cada empresa.
Plànol de Catalunya georeferenciat on hi figurin els establiments de les empreses
controlades.

L’organització de la documentació en la còpia a lliurar serà comunicada al contractista per
l’òrgan promotor del contracte en el moment de lliurament inicial de la informació. Així
mateix, també es comunicarà el mitjà electrònic per a dur a terme el lliurament final de la
documentació.
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DEP. D'EMPRESA I TREBALL

8. FORMA DE PAGAMENT
Es realitzarà un únic pagament, un cop finalitzats el treballs i prèvia presentació de la
factura corresponent, a la qual donarà conformitat el Servei d’Inspecció i Control
d’Instal·lacions Elèctriques. La factura corresponent prèviament conformada pel
responsable del contracte reflectirà separadament l’IVA.

El sub-director General d’Energia
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