
II ConvoCatòrIa del programa d’ajuts per a la renovaCIó de les 
Instal·laCIons d’enllumenat exterIor munICIpal

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
ENLLUMENAT PÚBLIC
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

>>>
Pressupost disponible: 28,791 mIllons €

FInançament I ajudes per a la renovaCIó d’enllumenat 

Des del 26 de maig de 2017 
(fins a l’expiració de la vigència de la convocatòria)

Invertir en eficiència energètica en l’enllumenat 
equival a reduir costos de servei, renovar i 
normalitzar instal·lacions i millorar el medi 
ambient.
El programa d’ajuts per a la renovació de les 
instal·lacions d’enllumenat exterior municipal pretén 
fer front a les elevades despeses que suposa 
l’enllumenat exterior. És una de les principals partides 
pressupostàries dels consistoris i resulta de difícil 
previsió degut a la turbulència del preu elèctric. 

> Es tracta d’un programa estatal del Fons Nacional 
d’Eficiència Energètica, del Ministeri d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital, i del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

>>>
S’atorga les sol·licituds per ordre de registre

PRÉSTEC REEMBOLSABLE SENSE INTERÈS 

   IDAE estableix una línia de finançament (100%, 
0% interès, 10 anys)

  Es podrà sol·licitar una inversió elegible fins un 
màxim de 4.000.000€ i un mínim de 
300.000€.

>
 

>

>>>
Reducció 30% consum; 

>>>
Il·luminació regulada per 
tipus de via i horaris

>>>
Qualificació A o B de 
la instal·lació

Les ajudes van destinades a promoure la renovació total o parcial en el sector d’enllumenat exterior amb 
criteris d’eficiència energètica i incentivar la reducció de les emissions de diòxid de carboni. Les mesures de 
verificació passaran per:



Serem el partner global per a un món segur

Contacte
LORENZO MORALES
lorenzo.morales@dekra.com
Telf : +34 620 91 94 72

DEKRA Ambio SAU

Galicia
P.I. Bergondo Parcela R-9
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 97 02 52
Fax: 981 97 02 53
bergondo.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Lleida
Príncep de Viana, 78  
Altell nº 3, 25008 Lleida
 Tel.: 973 22 98 34
 Fax: 973 22 97 89
lleida.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Tarragona
C/ Sant Auguri, 5. Edf. Royal 
Tarraco. Bloc B, Oficina 1.
 43002 Tarragona
 Tel.: 977 22 35 55
 Fax: 977 22 35 55
tarragona.es@dekra.com

Barcelona- Seu central
C/ Nàpols, 249 – 4ª Planta
 08029 Barcelona, Espanya
 Tel.: 93 494 00 01
 Fax: 93 322 82 02
info.ambio@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Madrid
C/ de Francisco Gervás, 4 
28108 Alcobendas
Móv.: 691 600 100
madrid.ambio@dekra.com

La renovació de l’enllumenat públic, es faci mitjançant recursos propis del consistori o mitjançant 
contractes de serveis energètics, és un procediment tècnic i administratiu complex.
DEKRA vol ser el soci energètic de l’Ajuntament que garanteixi la correcta implantació del servei i vetlli
per garantir la qualitat tècnica de les instal·lacions, el seu rendiment i els estalvis econòmics.

Per això, ofereix: 

1.- ABANS DE LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI:

Serveis d’anàlisi i auditoria de la situació actual de 
l’enllumenat per detectar les inversions econòmicament 
rendibles i viables per un servei energètic.

Serveis d’ajuda a la tramitació de les subvencions.

Col·laboració en la redacció dels plecs tècnics i 
administratius.
Assessorament tècnic a les empreses durant el procés 
de licitació.

Anàlisi tècnica i valoració de les propostes presentades 
per les empreses licitadores.

>

>

>

>

>

QUÈ OFEREIX DEKRA

Seguiment i supervisió de l’acompliment i bona 
execució de les instal·lacions ofertes per l’empresa 
adjudicatària.

Seguiment i control de la qualitat del servei de 
manteniment, gestió energètica i serveis energètic 
realitzats per l’empresa externa (manteniment 
d’inventari, plànols, control de consum, avaries, 
treballs....)

Informes de l’estat del servei de mantinent i servei 
energètic de l’enllumenat i auditories anuals 
valoratives del servei. 

>

>

>

2.- UN COP LICITAT EL SERVEI:

El SERVEI QUE OFEREIX DEKRA ÉS SUBVENCIONABLE


