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ANNEX 16.1 AUDITORIA ENERGÈTICA PER A LA MILLORA DE
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ANNEX 16.2 ACCIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
LES INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE
FONTANALS DE CERDANYA
Les actuacions que es duran a terme dins de les següents prestacions queden
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definides a l’auditoria energètica que s’adjunta com a Annex 16.1 al present Plec.
PRESTACIÓ P4 – Servei de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
exterior de l’Ajuntament Titular
Es duran a terme les següents actuacions dins d’aquesta prestació, d’acord amb el
pressupost de l’auditoria energètica:
Quadre
Q17

Q18

Q19

Q20

Actuacions
Adaptació de
les 47 lluminàries existents tipus Vuitcentista a
tecnologia LED mitjançant mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema
de telegestió i d’un protector contra sobretensions permanents i
transitòries en capçalera.
Adaptació de les 92 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 23 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 18 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.

PRESTACIÓ P5 – Obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
de l’Ajuntament Titular
Es duran a terme les següents actuacions dins d’aquesta prestació, d’acord amb el
pressupost de l’auditoria energètica:
Quadre
Q1

Q2 i
Q2’

Q3

Q4

Q7

Actuacions
Adaptació de les 57 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 10 lluminàries existents amb làmpada VSAP a
tecnologia LED mitjançant mòduls de 33 W. Substitució dels 6
projectors existents per altres de tecnologia LED amb potència de 217
W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector contra
sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 10 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de 4 lluminàries tipus Vuitcentista existents amb làmpada
VSAP a tecnologia LED mitjançant mòduls de 33 W. Substitució de les
12 lluminàries tipus vial existents per altres de tecnologia LED amb
potència de 80 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un
protector contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 31 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W (29 ut.) i 66 W (2 ut.). Instal·lació d’un sistema de
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Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

telegestió i d’un protector contra sobretensions permanents i
transitòries en capçalera.
Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector contra
sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Substitució dels 3 projectors existents per altres de tecnologia LED
amb potència de 150 W.
Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector contra
sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector contra
sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 8 lluminàries tipus Vuitcentista existents amb
làmpada VSAP a tecnologia LED mitjançant mòduls de 33 W.
Substitució de les 21 lluminàries Iluca Pasetto existents per altres de
tecnologia LED amb potència de 33 W. Instal·lació d’un sistema de
telegestió i d’un protector contra sobretensions permanents i
transitòries en capçalera.
Adaptació de les 72 lluminàries tipus Vuitcentista o Vialia Lira
existents amb làmpada VSAP a tecnologia LED mitjançant mòduls de
33 W. Dues lluminàries existents amb potència 100 W i de 300 W es
proposen substitucions per LEDs a 66 W i a 100 W respectivament.
Substitució de 2 projectors existents per altres de tecnologia LED.
Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector contra
sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 16 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 22 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.
Adaptació de les 46 lluminàries existents a tecnologia LED mitjançant
mòduls de 33 W. Instal·lació d’un sistema de telegestió i d’un protector
contra sobretensions permanents i transitòries en capçalera.

La tecnologia prevista en l’estudi d’eficiència permet, mitjançant una connexió física a
la llumenera tot connectant un ordinador a l’equip, poder modificar l’horari i
percentatge de regulació. Es valorarà de forma positiva el licitador que ofereixi un
sistema que no sigui necessari pujar a la llumenera per canviar aquesta programació.
Es modificarà la potència o la programació de la regulació de flux, incloent la
reorientació de la llumenera, un cop instal·lada, en cas que sigui necessari.

Una vegada fetes les actuacions de cada un dels quadres es realitzarà una
compensació de fases per tal d’equilibrar la corrent de cada una d’elles, de manera
que la potència del maxímetre i el consum sigui el més ajustat possible.
Es col·locaran rellotges astronòmics a tots els quadres que no en tenen. Es duran a
terme la resta d’actuacions contingudes en el pressupost de l’auditoria energètica.
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Cada llumenera ha de subministrar-se correctament etiquetada, amb la corba que
correspon, programació feta, etc... Caldrà realitzar i facilitar als operaris, per cada
carrer, un plànol o croquis del carrer, identificant els punts de llum, i indicant per colors
cada tipologia de llumenera diferent, corba diferent, potència a programar, i inclinació a
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donar.
Els resultats dels estudis lumínics han de complir amb les exigències mínimes segons
la classificació de cada zona.
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ANNEX 16.3 ESTÈTICA DE LES LLUMENERES A FONTANALS DE
CERDANYA
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MODEL

CRITERI ESTÈTIC

CONSIDERACIONS

Clàssica

La llumenera tindrà un estil
clàssic. Per substitució de
llumeneres clàssiques.

Projector

Es preveu que la substitució de
projectors tipus campana es faci
amb un projector de forma
rodona, i els projectors quadrats
amb un projector de forma
quadrada. Per la substitució de
projectors.

Vial

La llumenera tindrà una estètica
plana arrodonida. Per la
substitució de llumeneres tipus
vial.

Decorativa

La llumenera tindrà una estètica
simètrica rodona amb difusor. Per
la substitució de llumeneres tipus
decoratiu.

Retrofit

El Kit serà complet amb el mòdul
LED i l'equip i la garantia inclourà
tot el conjunt de la llumenera amb
el kit.
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ANNEX 16.4 DETERMINACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ I CLASSE DE VIES
DEL MUNICIPI DE FONTANALS DE CERDANYA

Classificació segons el RD 1890/2008
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Via

Situació de projecte

Vies

de A3 “Carreteres interurbanes amb accessos no

connexió

Classe d’enllumenat
ME4b

restringits amb IMD < 7.000”

entre nuclis
Resta
vies

de D3 – D4 “Carrers residencials suburbans amb
dins voreres per als vianants al llarg de la calçada”

dels nuclis

S2
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ANNEX 16.5 ESTUDIS LUMÍNICS DIALUX A REALITZAR PEL LICITADOR
Els estudis lumínics s’han de realitzar amb el programa Dialux, en cas contrari no serà
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puntuable.
Les dades de configuració del carrer són les que consten al quadre de les zones
lumíniques mes representatives de l’Ajuntament Titular. Amplada de calçada,
disposició, alçada, interdistància, etc. (Cal tenir en compte que la dada de
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 12cm 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) o bé el corresponent
a la llumenera proposada degudament justificat segons la clàusula 14.2 “factor de
manteniment” multiplicat pel factor de temperatura en cas que l’estudi estigui fet amb
una corba de temperatura diferent a 3000K.
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 mostrar llumeneres), rendering processat de
colors falsos, Isolínies E d’avaluació de la calçada (incloent la posició de les
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llumeneres, ample entre isolínies de 2lux, 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.
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A continuació es detallen les dades de les zones lumíniques a estudiar per al municipi.
Estudi lumínic

via

Tipus de

segons RD

Classe

llumenera

Amplada carrer en metres
Vorera

Calçada

Vorera

InterdisTotal

S2

1)

[m]

1890/2008
c/ Estació, el Vilar

tància

Clàssica

0

4,60

1,85

6,45

25

Alçada

Disposició

Sortint

Tipus de

suport

2)

3)

suport 4)

[m]
3,60

Unilateral

- 0,2

Columna

c/ Major, Urtx

S2

Clàssica

6,70

4,00

3,80

14,5

25

4,50

Al portell

- 0,5

Braç

c/ Mas de Munt,

S2

Clàssica

2,00

6,30

2,00

10,30

20

3,50

Al portell

- 0,2

Columna

S2

Clàssica

0

4,00

0

4,00

25

3,50

Al portell

- 0,5

Braç

S2

Clàssica

3,00

6,50

0

9,50

30

3,70

Unilateral

- 0,2

Columna

Queixans
c/ les Pereres,
Queixans
Ctra. Soriguerola

1) Interdistància entre llumeneres (en disposicions al portell la interdistància és entre
punts de la mateixa vorera)
2) Disposició: Al portell, bilateral o unilateral
3) Sortint: Distància entre la llumenera i la vorera. Té un valor negatiu si està dins de la
vorera i positiu si es troba sobre la calçada. Es pot prendre com a valor:
•

- 0,20 m quan el suport de les llumeneres són columnes

•

1,30 m quan el suport de les llumeneres són bàculs

•

- 0,50 m quan el suport de les llumeneres són braços a façana

4) Tipus de suport de la llumenera: Columna, bàcul o braç
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ANNEX 16.6 ASPECTES PRINCIPALS A COBRIR PER LA GARANTIA
-Estat i adherència de la pintura en el cos de la llumenera
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-Efecte de la corrosió de les peces d’alumini
-Existència de recanvis
-Índex IP i IK.
-A 42.000 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 cargues mecàniques que no corresponen al seu ús
previst abans de la seva entrega a l’Ajuntament.
-El producte no ha estat exposat a temperatures ambients superiors als Ta 40ºC
(en funcionament) ni al valor màxim especificat pel fabricant.
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-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.
-Les peces no accessibles/sellades, per exemple blocs òptics, no han estat obertes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1503134 JKP3A-GYX8P-79671 F55068F7F4FA267CB6863CA84FA61976F2F9E516) 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

sense autorització prèvia del fabricant, abans de l’entrega a l’Ajuntament.
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.
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.
S’entregarà també les instruccions d’ús i manteniment del producte.
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ANNEX 16.7 DESCRIPCIÓ DE LES MILLORES A PROPOSTA DE
L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
-

Millora 1: Subministrament i instal·lació de 5 columnes clàssiques amb 5
llumeneres tipus vuitcentista LED, incloent connexions, cablejats i tubs segons

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1503134 JKP3A-GYX8P-79671 F55068F7F4FA267CB6863CA84FA61976F2F9E516) 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

normativa, amb un cost de 10.890,00 € IVA inclòs.
L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya pretén instal·lar 5 punts de llum al
tram del carrer Major que discorre des de l’ajuntament fins a la carretera GIV4033, segons següent plànol.

Per a tal efecte, l’ajuntament realitzarà l’obra civil necessària consistent en
obertura de rasa, execució dels fonaments per a les columnes i replè de la
rasa amb mitjans propis. El licitador només haurà d’allargar les línies
elèctriques col·locant-les dins de tub, realitzar les preses de terra, col·locar les
columnes del tipus clàssic i les llumeneres tipus vuitcentista LED, realitzar les
connexions i deixar-les en condicions de funcionament, sempre d’acord amb
la normativa d’aplicació.

L’alçada de les columnes de tipus clàssic serà d’entre 4 i 5 metres. La
interdistància dels punts de llum estarà entre 25 i 28 metres. La calçada té
una amplada de 6 metres i les faroles tindran una distribució tipus unilateral.
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Unitats

Preu unitari
(€/ut.)

Total (€)
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Subministrament, muntatge i instal·lació de

5

APROVAT
30/08/2019 11:06

1.800,00

9.000,00

TOTAL

9.000,00

columnes tipus clàssic amb alçada entre 4 i 5
metres, i llumeneres vuitcentistes LED,
incloent la part proporcional de cablejat i tubs
dins de rasa, preses de terra, cablejat dins de
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1503134 JKP3A-GYX8P-79671 F55068F7F4FA267CB6863CA84FA61976F2F9E516) 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

les columnes, connexions i proves.

-

IVA (21%)

1.890,00

TOTAL AMB IVA

10.890,00

Millora 2: La tecnologia prevista en l’auditoria energètica permet, mitjançant
una connexió física a la llumenera, tot connectant un ordinador a l’equip,
poder modificar l’horari de funcionament i percentatge de regulació. Aquesta
millora consistirà en el subministrament i instal·lació d’un sistema de
telegestió que permeti canviar la programació (poder modificar l’horari de
funcionament i percentatge de regulació) de les llumeneres per línia elèctrica
de forma centralitzada des del quadre de comandament.

Concepte

Unitats

Preu unitari

Total (€)

(€/ut.)
Increment de preu per al subministrament i

18

250,00

4.500,00

TOTAL

4.500,00

IVA (21%)

945,00

TOTAL AMB IVA

5.445,00

instal·lació d’un sistema de telegestió que
permeti canviar la programació (poder
modificar l’horari de funcionament i
percentatge de regulació) de les llumeneres
per línia elèctrica de forma centralitzada des
del quadre de comandament

