PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE TORRELAMEU
1. Règim jurídic

L’objecte d’aquest Plec de Condicions Tècniques (PCT) és la regulació de les
condicions que han de regir el contracte per a la renovació de l’enllumenat públic
exterior del municipi de Torrelameu.
Les actuacions objecte i abast d’aquest contracte són les que s’indiquen a la
memòria descriptiva que s’adjunta com a Annex I d’aquest plec.
L’adjudicatari és el responsable de l’execució i l’Ajuntament ha de supervisar i
coordinar els treballs.

2. Àmbit d’aplicació

Les instal·lacions objecte d’aquest contracte són les instal·lacions d’enllumenat
públic exterior del municipi de Torrelameu que es detallen i s’inventarien a la
memòria descriptiva de l’Annex I.

3. Requisits generals

Les instal·lacions de l’enllumenat públic es poden inspeccionar per les empreses
licitadores per a pressupostar la seva oferta.
En aquest plec es detallen les característiques mínimes que han de complir els
productes a subministrar. El no compliment d’alguna d’aquestes característiques
serà motiu de no acceptació de l’oferta i la conseqüent exclusió del licitador.
L’objecte del contracte és la substitució de les lluminàries existents a les
instal·lacions d’enllumenat exterior per altres més eficients de tecnologia LED
d’última generació i adaptar els quadres elèctrics i la instal·lació existent a la
normativa vigent.
L’adjudicatari serà el responsable del subministraments dels equips, la seva
instal·lació i posada en funcionament, així com dels assajos de funcionament que
siguin

necessaris.

Així

mateix,

l’adjudicatari

ha

d’assumir

les

possibles

responsabilitats que es puguin derivar per danys o perjudicis, directes o indirectes,
que pugui causar el procés de renovació de l’enllumenat públic exterior de
Torrelameu.
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4. Requisits específics

Les lluminàries a substituir que es descriuen a la memòria són:
-

Lluminàries VSAP de 100W o 150W de potència equivalents amb les descrites a
la memòria depenent de les vies.

Les noves lluminàries i components hauran de ser de tipus LED i estaran subjectes
a la normativa següent:
-

Marcatge CE: Declaració de conformitat, tant de la lluminària com dels seus
components

-

Certificats del compliment de les normes:
o

UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques
relatives a la pertorbació radioelèctrica dels equips d’il·luminació i
similars.

o

UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requisits generals i assajos.

o

UNE-EN

60598-2-3.

Lluminàries.

Requisits

particulars.

Lluminàries

d’enllumenat públic.
o

UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requisits particulars. Projectors.

o

UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM).

o

UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM).

o

UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de llum.

o

UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d’ús general.

o

UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general.

o

UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent
continu o altern per mòduls LED.

o

UNE-EN 62471: 2009 de seguretat fotobiològica de làmpades i aparells
que utilitzen làmpades.

-

Certificat sobre grau d’hermeticitat de la lluminària UNE-EN60598.

També s’haurà de redactar el projecte de baixa tensió i la legalització de la
instal·lació i caldrà adaptar o reformar els dos quadres elèctrics a la normativa
actual.
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5. Documentació a aportar

Al sobre “B” cal adjuntar una memòria tècnica per tal de valorar (annex I):
-

El producte ofert (característiques tècniques i estètiques) en preus unitaris.

-

Programa de les obres a executar

-

Gestió dels residus

-

Estudi luminotècnic sobre la base de la proposta i la classificació de les vies
d’acord el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior (Reial Decret 1890/2008).

La documentació tècnica ha de fer-se seguint la Guia de Requeriments Tècnics
exigibles per llums amb tecnologia LED d’enllumenat exterior de l’IDAE.

La documentació de l’empresa d’acord amb la taula de l’annex II.
També cal incloure:
-

Certificat ISO 9001 de l’empresa fabricant

-

Certificat d’acord a la norma UNE-EN ISO 14001, que acrediti que l’empresa
fabricant es troba adherida a un sistema de gestió integral de residus.

-

Certificat ISO 18001 de l’empresa fabricant.

-

Catàleg o informació tècnica publicats amb especificacions del

seus

productes.

S’ha de confeccionar una memòria tècnica sobre les característiques general de la
lluminària i els seus components que permetin la seva valoració. També s’hauran
d’omplir les taules dels annexos III, IV i V.

6. Gestió de residus

L’adjudicatari té l’obligació de realitzar la gestió del residu que ocasioni la renovació
de l’enllumenat públic exterior. En cas que l’Ajuntament decideixi conservar algun
element, l’adjudicatari li entregarà.
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7. Modificació de lluminàries o equips de la instal·lació

Qualsevol modificació de la instal·lació aliena a l’adjudicatari serà objecte d’una
clàusula addicional al contracte especificant les noves condicions i l’import i ha de
tenir relació directa amb el contracte.
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ANNEX I. Memòria tècnica

1. Descripció del producte ofert (característiques tècniques i estètiques) en
preus unitaris.
2. Programa d’obres
3. Gestió de residus
4. Estudi luminotècnic sobre la base de la proposta de classificació de les vies
d’acord

amb

el

Reglament

d’eficiència

energètica

en

instal·lacions

d’enllumenat exterior (Reial Decret 1890/2008).
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ANNEX II. DADES GENERALS

DADES GENERALS DE L’EMPRESA LICITADORA
Nom de l’empresa
Activitat social de l’empresa
Codi d’identificació fiscal
Direcció postal
Direcció correu electrònic
Web
Telèfon
Persona de contacte
Certificat d’instal·lador de baixa tensió
Certificat de l’empresa d’adhesió a un
sistema integrat de gestió de residus
(SIG)

DADES GENERALS DE L’EMPRESA FABRICANT DE L’ENLLUMENAT LED
Nom de l’empresa
Activitat social de l’empresa
Codi d’identificació fiscal
Direcció postal
Direcció correu electrònic
Web
Telèfon
Persona de contacte
Certificat d’instal·lador de baixa tensió
Certificat de l’empresa d’adhesió a un
sistema integrat de gestió de residus
(SIG)

ANNEX III. TAULES DE VERIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
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DADES I DOCUMENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA
1

Marca i model

2

Fitxa tècnica

3

Marcatge CE

4

Material de fabricació

5

Grau d’estanqueïtat IP 65 bloc òptic

6

Grau de protecció davant impactes IK09 en la lluminària

7

Característiques emissió lluminosa en funció de la temperatura
exterior (rang mínim 10ºC a 35ºC)

8

Nombre de distribucions fotomètriques (mínim 5)

9

Corbes fotomètriques i d’utilització (mínim 5)

10

Flux lumínic emès a l’hemisferi superior

11

Temperatura de color (màxima 3000K)

12

Eficiència de sortida de lluminàries (lm/W)

13

Classe elèctrica

14

Mesures elèctriques: tensió, corrent, potència total consumida i
factor de potència (>0,9)

15

Vida útil en hores: nombre d’hores per L80 B10

16

Fitxa tècnica del LED utilitzat en la lluminària i marcatge CE

17

Número de LEDs i corrent d’alimentació

18

Fitxa tècnica del driver i marcatge CE

19

Fitxa tècnica d’altres components i marcatge CE

DADES I DOCUMENTACIÓ DEL DRIVER
1

Marca i model

2

Tensions i corrents de sortida assignades (V, A)

3

Temperatures màximes assignades TC (ºC)

4

Consum total del driver i factor de potència

5

Grau d’hermeticitat

6

Vida útil (hores)

7

Tipus o funcionalitat de control: DALI, 1-10V, PWM...

8

Marcatge CE
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ANNEX IV. TAULA DE VERIFICACIÓ DE CERTIFICATS

CERTIFICATS
1

UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos

2

UNE-EN 60598-2-3 o 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares.
Luminarias de alumbrado público o proyectores

3

UNE-EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos
que utilizan lámparas.

4

Certificado sobre grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto
óptico y general según norma UNE-EN 60598.

5

UNE-EN 61000-3. Compatibilidad electromagnética (CEM)

6

UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características
relativas

a

la

perturbación

radioeléctrica

de

los

equipos

de

iluminación y similares.
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UNE-EN 61547. Equipos de alumbrado de uso general.

8

UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de
seguridad

9

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara.

10

UNE-EN 62348. Dispositivos de control electrónicos alimentados en
corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
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ANNEX

V.

TAULES

DE

VERIFACIÓ

DELS

INFORMES

D’ASSAJOS

O

CERTIFCATS EMESOS PEL FABRICANT DE LA LLUMINÀRIA O ENTITAT
ACREDITATIVA

INFORME DE ASSAJOS O CERTIFICATS EMESOS
1

Marcatge CE. Declaració de conformitat, tant de la lluminària com
dels seus elements integrants

2

Assaig fotomètric de la lluminària segons la norma UNE-EN 13032-4

3

Assaig colomètric de la lluminària segons la norma UNE-EN 13032-4

4

Assaig

de

mesures

elèctriques:

tensió,

corrent

d’alimentació,

potència nominal LEDS, potència total consumida per lluminàries
amb tots els seus elements integrants i factor de potència
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