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ANNEX 2. DETERMINACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ I CLASSE DE VIES
D’HOSTALRIC.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2093916 VOQQ3-5Z6DN-M3HY7 4F7850534CA53764964209A7FB9766013237CB79) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Seguidament es pot veure el plànol de classificació del municipi d’Hostalric:
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ANNEX 3. ESTÈTICA DE LES LLUMENERES AL MUNICIPI D’HOSTALRIC.
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MODEL

CRITERI ESTÈTIC

SITUACIÓ

FORMA

Vial

Criteri de
substitució definit
La llumenera tindrà una estètica plana
al projecte executiu

Decorativa

Criteri de
La llumenera tindrà una estètica simètrica
substitució definit
arrodonida
al projecte executiu

Projector

El model formal s'acabarà de concretar
amb l'Ajuntament en la fase de replanteig.
Criteri de
En principi es preveu que la substitució de
substitució definit
projectors tipus campana es faci amb un
al projecte executiu projector de forma rodona, i els projectors
quadrats amb un projector de forma
quadrada.

Balisa

Criteri de
El model formal s'acabarà de concretar
substitució definit
amb l'Ajuntament en la fase de replanteig.
al projecte executiu
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ANNEX 4. ESTUDIS LUMÍNICS DIALUX A REALITZAR PEL LICITADOR DE LES
ZONES LUMÍNIQUES MÉS REPRESENTATIVES.
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Els estudis lumínics s’han de realizar amb el programa Dialux, en cas contrari no serà puntuable.

Les dades de configuració del carrer són les que consten als quadres de les zones lumíniques
més representatives de l’ajuntament d’Hostalric: amplada de calçada, disposició, alçada,
interdistància, etc. (cal tenir en compte que la dada d’interdistància en una disposició al portell és
la distància entre dos punts de la mateixa vorera). Els estudis s’han de realitzar amb les dades
exactes de la taula, en cas contrari no serà puntuable.
Sempre es considera que les voreres estan 12 cm aixecades respecte la calçada. L’ índex de
reflexió ha de ser l’estàndard del programa, és a dir, el 0,07. En cas de llumeneres que no es
puguin orientar (tipus lira, 4 cares, etc.) l’angle d’inclinació ha de ser 0º. En cas de llumeneres
orientables, la orientació podrà ser de 0º, 5º, 10º i 15º. En cas que es necessiti un angle diferent,
la partida de llumenera haurà d’incloure l’adaptador per poder aconseguir aquest angle.
Cal prioritzar una bona uniformitat davant d’una major Em, i que arribi suficient llum a les voreres.
En cas que s’utilitzi un factor de correcció (dins la pestanya “tècnica” de la font de llum al Dialux)
caldrà justificar el motiu.

El factor de manteniment a utilitzar és de 0,73 (0,90 x 0,90 x 0,90).
S’agafarà la classe d’il·luminació que correspongui en cada cas per a les calçades, i per les
voreres s’agafarà una S5.

Els informes contindran la següent documentació: índex, dades de planificació, llistat de
llumeneres utilitzades, resultats luminotècnics (incloent la posició de les llumeneres: pestanya
detalls/coordenades, casella mostra llumeneres), rendering processat de colors falsos, Isolínies
E d’avaluació de la calçada (incloent la posició de les llumeneres, ample entre isolínies de 2 lux,
valor d’inici l’immediatament inferior a la Emin, número d’isolínies 10. En cas que aquesta
configuració no reflexi de forma correcte el càlcul, s’utilitzarà l’ample més adient). Isolínies E de
les voreres.
S’entregarà també una taula resum, on es pugui veure cada zona lumínica, les dades de càlcul,
la llumenera proposada, la potència proposada en cas concret, la corba utilitzada, el grau
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d’inclinació, el factor de manteniment utilitzat, amperatge corresponent a la potència utilitzada,
potència màxima a la que pot treballar amb 700mA, el factor de temperatura de color en cas que
sigui diferent a 1 (si s’està utilitzant una corba de 4.000 K), i els resultats luminotècnics, és a dir,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2093916 VOQQ3-5Z6DN-M3HY7 4F7850534CA53764964209A7FB9766013237CB79) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Em, Emín, Emàx, Lm, Um, Ul, Uo, Em i Emin a cadascuna de les voreres.

A continuació es detallen les dades de les zones lumíniques a estudiar:

Tipus de
llumenera

Classe
d'enllumenat
RD 1890/2008

1

Vial

S2

2

Decorativa

S2

7m calçada, tot a nivell (peatonal). A 1m façana

3

Decorativa

S2

5m calçada, tot a nivell (peatonal)

4

Vial

S2

2,5

4

2,5

5

Vial

S2

1

11

6

Vial

S1

2

7

Vial

S1

8

Vial

ME3C

Estudi

5

Amplada carrer

Interdistància

Alçada suport

Disposició

Sortint

28

9

Unilateral

0

20

4

Unilateral

0

14

4

Central

0

9

20

9

Unilateral

0

1

13

18

9

Unilateral

0

15

2

19

28

9

Unilateral

0

1,6

9

1,6

12,2

30

9

Unilateral

0

1,5

9

1,5

12

25

9

Unilateral

0

Vorera

Calçada

Vorera

Total

2

15

2

17
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ANNEX 5. ASPECTES PRINCIPALS A COBRIR PER LA GARANTIA.
- Estat i adherència de la pintura en el cos de la llumenera

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2093916 VOQQ3-5Z6DN-M3HY7 4F7850534CA53764964209A7FB9766013237CB79) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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- Efecte de la corrosió de les peces d’alumini
- Existència de recanvis
- Índex IP i IK.
- A 42.000 hores reducció de flux inferior al 10% respecte l’inicial (el donat pel fabricant
en la licitació) i una fallada de com a màxim un 10% dels LEDs que conformen la
llumenera.
- Fallada del sistema d’alimentació, driver.
- L’adjudicatari ha d’incloure en la seva garantia la reposició dels elements.
- Altres defectes.
La garantia del fabricant ha d’especificar els valors elèctrics, rangs de funcionament i condicions
ambientals en que s’ha de cablejar, instal·lar i utilitzar la llumenera. Així com també la forma
d’emmagatzemar, instal·lar, utilitzar i mantenir la llumenera. La temperatura màxima permesa Ta
mentre la llumenera està en funcionament. I tota aquella informació que afecti a la seva garantia.
La garantia de l’adjudicatari ha d’incloure, una vegada hagi finalitzat l’execució de l’actuació, un
certificat conforme:
- El producte ha estat transportat adequadament fins al punt d’instal·lació amb el seu
embalatge original.
- El producte ha estat emmagatzemat i instal·lat segons especificacions, directrius i
instruccions del fabricant.
- El producte ha estat cablejat i instal·lat dins dels valors elèctrics, rangs de funcionament
i condicions ambientals que estipulen les especificacions i directrius del fabricant, així
com les normes o altres informacions que acompanyin el producte.
- El producte no ha suportat càrregues mecàniques que no corresponen al seu ús previst
abans de la seva entrega a l’Ajuntament Titular.
- El producte no ha estat exposat a temperatures ambients superiors als Tª 40ºC (en
funcionament) ni al valor màxim especificat pel fabricant.
- El producte ni cap de les seves parts ha estat reparat, substituït, ajustat o modificat
sense l’autorització del fabricant, abans de l’entrega a l’Ajuntament Titular.
- Les peces no accessibles/segellades, per exemple blocs òptics, no han estat obertes
sense autorització prèvia del fabricant, abans de l’entrega a l’Ajuntament
Titular.
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Periòdicament es farà una comprovació del nivell d’il·luminació, in situ, i es compararà amb les
mesures fetes inicialment, per tal de poder comprovar que el flux lumínic s’està complint.
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Durant el període de garantia del material, l’adjudicatari recopilarà mensualment les dades del
servei meteorològic de Catalunya de les temperatures nocturnes diàries, de l’estació
meteorològica més propera al municipi, i anualment s’entregaran a l’Ajuntament d’Hostalric i a la
DDGI.
S’entregarà també les instruccions d’ús i manteniment del producte així com també les
instruccions de muntatge i desmuntatge i connexió i desconnexió. Ha d’incloure de forma explícita
les operacions de manteniment mínimes requerides pel fabricant, incloses la neteja i les
actuacions per garantir l’estanqueïtat al llarg del temps, els controls que cal fer-li i les periodicitats,
la forma de fixació al suport i les possibilitats d’adaptació a aquest, l’esquema de connexió, les
instruccions d’ús de l’equip, especificant clarament totes les opcions de programació i la forma
de re-programar-se, i les instruccions per la substitució d’elements que es puguin substituir de
forma individual com per exemple el vidre de protecció, les gomes de tancament, l’equip
d’encesa, la placa LED, etc...
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