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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA I LA MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA
URBANITZACIÓ DE LES GUILLERIES DEL MUNICIPI DE VILADRAU

1. INTRODUCCIÓ
El consum d’energia elèctrica de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior implica
uns elevats costos econòmics, que representen alhora un gran percentatge dins dels
pressupostos municipals.

Mitjançant una sèrie d’actuacions es pot reduir el consum energètic d’aquestes
instal·lacions sense anar en detriment del propi servei, obtenint així un estalvi econòmic
i una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, amb la gestió
energètica i les tasques que comprèn, i les dades i informació que s’obtenen, s’estableix
una bona base per a l’adequada gestió de les instal·lacions i pel seu control energètic.

2. DEFINICIONS
-

Empresa de Serveis Energètics o Proveïdor de Serveis Energètics: tota persona
física o jurídica que presta serveis energètics o aplica altres mesures de millora
de l’eficiència energètica en la instal·lació o ens els locals d’un client final, d’acord
amb la normativa vigent.

-

Servei energètic: conjunt de prestacions necessàries per optimitzar la reducció
dels costos energètics.

-

Eficiència energètica: és l’obtenció dels mateixos bens i serveis amb un consum
energètic més baix i disminuint les emissions de GEH.

-

Estalvi energètic: és la quantitat d’energia estalviada. S’estima i es mesura abans
i després d’aplicar una o més mesures d’estalvi i eficiència energètica. S’han de
considerar les externalitats que influeixen en el consum d’energia i els efectes
creuats de les mesures d’estalvi i eficiència energètica (MAE’s).
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-

Garantia d’estalvi: L’ESE es compromet a assolir l’estalvi energètic proposat a
través de les millores tècniques de l’enllumenat.

-

Contracte de rendiment energètic o EPC: acord contractual entre l’ESE i el client
per la prestació de serveis energètics, tenint en compte que el pagament
d’aquesta prestació estarà basat en l’obtenció dels estalvis produïts pel nivell de
millora de l’eficiència energètica convingut en el contracte.

3. OBJECTE
L’objecte d’aquest Plec és regular i definir l’abast i les condicions mínimes de les
prestacions que hauran de regir l’adjudicació del contracte per a la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat exterior de la urbanització de les Guilleries de l’Ajuntament
de Viladrau (Ajuntament Titular).

Les prestacions a contractar tenen com a finalitat realitzar les següents actuacions
obligatòries:
-

Prestació P1: Gestió energètica i control de nivells lumínics

-

Prestació P2: Obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior de la
urbanització de les Guilleries

La prestació del servei té com a principal finalitat la millora de l’eficiència i estalvi
energètic, tot assegurant el correcte funcionament de l’enllumenat públic de la
urbanització de les Guilleries, mantenint el nivell de servei pel que van ser projectades
les instal·lacions.

En les següents clàusules es desenvolupen les tasques que caldrà realitzar dins de cada
prestació.

L’Empresa de Serveis Energètics (d’ara endavant ESE) contractada serà responsable
de l’execució de les Prestacions esmentades, limitant-se l’Ajuntament Titular a la
realització de les funcions de supervisió per a establir els plans, coordinació dels treballs,
control de les realitzacions i, en general, verificar i assegurar que les prestacions estiguin
en condicions de satisfer les seves exigències.

4. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL SERVEI
Els treballs a realitzar per l’ESE abasten la part de les instal·lacions d’enllumenat exterior
que es defineixen a continuació, que s’ubiquen dins del terme municipal de l’Ajuntament
Titular, així com tots i cada un dels seus components (d’ara endavant la instal·lació).

La intervenció de la prestacions P1 i P2 es donarà sobre el número de llumeneres i
quadres elèctrics de la urbanització de les Guilleries indicats a la següent taula:

ABAST DE LES PRESTACIONS
Urbanització de les Guilleries
Quadres
Punts de llum

1
95

El llistat d’actuacions i propostes de millora de la instal·lació d’enllumenat públic que es
durà a terme en concepte de les prestació P2 queda definit al projecte que s’adjunta a
l’annex 2.1 del present Plec.

5. QUANTITATS DE REFERÈNCIA
Sense perjudici de que les condicions tècniques i econòmiques del Contracte es
determinin en base a l’oferta i amb l’objectiu d’establir paràmetres, sense validesa
contractual, que serveixin de fonament per a la seva orientació pels aspirants
interessats, s’estableixen les següents quantitats de referència:

Consum anual d’electricitat actual de les instal·lacions

67.200

objecte del contracte segons projecte (kWh)
Obres d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat

45.541,12

exterior de l’Ajuntament Titular sense IVA (€)
Potencial d’estalvi anual aconseguit amb la millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic segons
projecte (kWh)
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18.240

Percentatge d’estalvi mínim que s’assoleix a través de

27 %

la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
segons projecte (%)

6. REQUERIMENTS GENERALS
6.1. Instal·lacions existents
En la data de la formalització del contracte, l’ESE haurà d’acceptar les instal·lacions
existents en les condicions actuals de cadascun dels seus elements, amb coneixement
de:
-

La naturalesa de les instal·lacions

-

L’estat de totes les instal·lacions i equips

-

Les condicions particulars d’accés lligades a la seguretat i a l’especificitat de les
seves instal·lacions

Aquesta acceptació obliga a que no es puguin fer substitucions de qualsevol dels
elements que es troben actualment instal·lats sense l’autorització prèvia del
Responsable Municipal del Contracte de l’Ajuntament Titular, la qual haurà de ser
sol·licitada per l’ESE de manera raonada i per escrit. Queden exclosos d’aquesta
condició els components de la instal·lació objecte de substitució del present Plec.

Per tant, és necessari que els licitadors realitzin un estudi acurat de les instal·lacions
actualment existents i coneguin el seu estat abans de redactar l’oferta. Amb aquesta
finalitat, els licitadors tenen a la seva disponibilitat el projecte de l’Enllumenat Públic, que
s’adjunta com a annex 2.1 al present Plec. A més a més, els licitadors podran sol·licitar
a l’ajuntament una autorització per tal de tenir accés a les instal·lacions.
6.2. Compliment de la normativa
En el desenvolupament de totes les prestacions derivades dels treballs objecte del
present Plec, seran d’obligat compliment totes les normatives tècniques i de seguretat i
higiene vigents que puguin ser d’aplicació en funció de les característiques de les
instal·lacions i les prestacions assumides amb el present Plec.

Bàsicament, en l’execució de les Prestacions objecte del present Plec s’aplicaran les
reglamentacions següents:

•

Reglament de Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, segons
Real Decret 1890/2008 de 18 de novembre del 2008, BOE 279 del 19 de novembre
del 2008

•

Reglament

Electrotècnic

per

a

Baixa

Tensió

i

Instruccions

Tècniques

Complementaries, segons Decret 842/2002, de 2 d’agost, BOE nº 224 de data 18 de
setembre de 2002.
•

Decret 363/2004 de la Generalitat de Catalunya de data 24 d’agost pel qual es regula
el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

•

Llei 6/2001, D’ordenació ambiental de l’enllumenat, per a la protecció del Medi
nocturn, de data 31 de maig del 2001.

•

Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

•

Les Disposicions de la Generalitat de Catalunya sobre Instal·lacions Receptores
d’Energia Elèctrica en Baixa Tensió, i entre d’altres, l’Ordre de 14 de maig de 1987,
DOG. nº 851, modificada per l’Ordre de 28 de novembre de 2000, DOG nº 3290, el
Decret 351/1987 de 23 de novembre DOG nº 932, la Resolució de 17 de maig de
1989, DOG de 5/6/89 i la Instrucció 15/1996 de 6/6/96.

•

Normes de l’Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre aquelles matèries
que siguin de la seva competència.

•

Normes UNE d’obligat compliment publicades per l’Institut de Racionalització i
Normalització.

•

Norma EN-13201 sobre il·luminació en carreteres.

•

Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació nº 115.

•

Tots els suports acompliran el Reial Decret 26/42/1982 i la OM de 11/07/86 sobre
les especificacions tècniques dels mateixos, exigint-se la seva homologació i
certificació.

•

Totes les llumeneres seran equipades i portaran el marcat CE en compliment de la
Directiva de la UE de Compatibilitat Electromagnètica.

•

Totes les llumeneres estaran fabricades d’acord amb la NORMA EN-60598, amb
equips elèctrics a 230 V, 50 Hz Alto Factor.

•

Totes les llumeneres compliran amb la publicació de l’IDAE “Requerimientos
técnicos exigibles para luminárias con tecnologia LED de alumbrado exterior”.
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•

Reglament (UE) 1194/2012

•

RoHS Directiva 2002/95CE: Restriccions a la utilització de determinades
substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

•

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

•

RAEE: Reial Decret sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.

•

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut de les obres en construcció.

•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

•

Ordenances municipals

•

Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la
vigència del contracte.

A més de les ressenyades, seran d’aplicació qualsevol disposició, norma o reglament
de caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l’objecte del contracte i
que sigui vigent a la data d’adjudicació.

6.3. Documentació
L’ESE haurà de conservar tota la documentació que es vagi generant al llarg del temps
de durada del contracte i la lliurarà a l’Ajuntament Titular a la finalització del mateix, en
format digital. No obstant això, anirà lliurant còpies puntuals dels informes que es vagin
realitzant, de les certificacions i altres documents que es generin, segons s’indica en
altres apartats del present Plec. L’ESE haurà de mantenir una comptabilitat clara i
ordenada, de manera que portarà el control de factures emeses i rebudes.

6.4. Tècnic encarregat dels treballs per part de L’ESE
L’ESE estarà obligada a posar al capdavant del contracte a un Enginyer Tècnic Industrial
o superior que serà el Responsable del Contractista, actuarà com a delegat del mateix
en l’execució del present contracte, proveït de la suficient capacitat professional i legal
per ser al davant dels treballs i actuacions que, en compliment d’aquest hagin de
realitzar-se, sent responsable dels mateixos i de les prescripcions que aquest contracte
contingui, així com de les legalitzacions i/o autoritzacions que tot això comporti. Així
mateix, haurà d’assistir a les reunions que es convoquin per tractar assumptes referents
al servei, amb facultat per a prendre i/o assumir decisions. La designació o canvi de
l’esmentat responsable haurà de ser sempre comunicat prèviament per escrit a
l’Ajuntament Titular.

Aquest responsable es personarà sempre que sigui requerit a l’Ajuntament Titular, per
tal d’informar i comentar les principals incidències del servei.
6.5. Responsable Tècnic de l’Ajuntament Titular
L’Ajuntament Titular designarà un responsable tècnic del contracte, a qui correspondrà
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades.

L’ESE estarà obligada en tot moment a prestar la seva col·laboració al responsable de
l’Ajuntament Titular pel desenvolupament de les funcions que té encomanades.
6.6. Sistema de telegestió
Segons es preveu en el present Plec, s’instal·larà un sistema de telegestió bidireccional
seguint el projecte adjunt a l’Annex 2.1. Aquest sistema de telegestió a implantar estarà
dotat d’una plataforma informàtica que permeti controlar les instal·lacions d’enllumenat
objecte del Plec.

La incorporació del sistema de telegestió ha de permetre que l’Ajuntament Titular, en
qualsevol moment, pugui tenir accés a tota la informació dels paràmetres de consum i
d’encesa i apagada, alarmes, etc.

Aquest sistema informàtic ha d’incloure com a mínim:
- Dades de consum real.
-

Diàries (ha de poder veure’s la corba diària de consum, és a dir, l’hora d’encesa,
potència en mode ple, inici de la regulació, potència en mode reduït, apagada de
les instal·lacions, així com enceses puntuals en horaris diürns)

-

setmanals

-

mensuals

-

anuals

- Dades de consum teòric i comparatiu amb el consum real.

El manteniment del sistema informàtic i de telegestió anirà a càrrec de l’ESE durant el
període de vigència del contracte.
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L’ESE haurà de lliurar a l’Ajuntament Titular, a la finalització de les obres, els programes
o les claus d’accés als mateixos que permetin la consulta de les dades.

Tota la informació dels programes haurà de ser exportable a d’altres formats digitals
estàndards, i sempre que ho requereixi l’Ajuntament Titular se li remetrà una
actualització dels fitxers.

Al final del contracte l’ESE entregarà totes les dades del sistema en format Excel a
l’Ajuntament Titular.

6.7. Tractament de residus
L’ESE, en compliment del Reial Decret 210/2015, de 20 de febrer sobre Residus
d’Aparells Elèctrics i Electrònics, tindrà subscrit un Conveni del que aportarà certificació
oportuna, per al Sistema Integrat de Gestió de Residus d’Aparells d’Enllumenat (fonts
de llum, llumeneres i equips auxiliars) inclosos en la categoria 5 de l’Annex I de
l’esmentat Reial Decret.

Igualment, l’ESE acreditarà que les làmpades i/o llumeneres retirades són enviades a
una instal·lació de reciclatge autoritzada per a realitzar aquestes operacions. En el cas
de les làmpades, es justificarà que el trasllat a l’esmentada instal·lació es farà mitjançant
un Gestor Autoritzat de Residus Perillosos amb codi LER 200121-31, 160214-32 i
160214-52. Complementàriament caldrà presentar un certificat de l’entrada dels residus
a la planta de reciclatge, tant per les làmpades com per les llumeneres.

Arrel de l’execució de la Prestació P2 està previst substituir una quantitat rellevant
d’equips de les instal·lacions d’enllumenat públic. En relació a aquests equips l’ESE
seguirà el següent procediment:

a) Inventariar tots els equips diferenciant tots aquells que es puguin reutilitzar i els que
no.

b) Els equips que no es puguin reutilitzar seran gestionats segons els paràgrafs
superiors, anant a càrrec de la ESE totes les despeses de transport i cànons
corresponents, i es disposarà de tota la documentació de lliurement efectiu d’aquests
materials.

c) Per tots aquells equips que no hagin esgotat tota la seva vida útil i es puguin aprofitar
es prioritzarà el seu reaprofitament en les instal·lacions de l’enllumenat públic del
municipi.

En tots els casos l’ESE haurà de disposar de l’espai i la logística per l’emmagatzematge
temporal d’aquests equips.

6.8. Prevenció de seguretat en el treball
L’ESE, en relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i durant tota la
vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la
normativa vigent.

L’ESE, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva
execució, restarà obligat a elaborar i trametre a l’Ajuntament Titular un Pla de Seguretat
i Salut redactat en base a l’estudi de seguretat i salut del projecte.

El Pla de Seguretat i Salut implementarà les previsions contingudes a la normativa
general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball per a les
funcions i tasques a desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als
treballs d’execució esmentats.

El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’Ajuntament Titular previ informe dels
Serveis Tècnics Municipals, o bé pel coordinador de seguretat i salut en fase d’execució
designat per l’Ajuntament Titular en cas que es prevegi que hi hagi empreses
subcontractades.

Prèviament a l’inici dels treballs contemplats en el present contracte, l’ESE farà
l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral que correspongui.

L’ESE tindrà contractat un servei de prevenció amb una empresa externa.
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En l’execució del contracte, l’ESE disposarà d’un tècnic en prevenció de riscos laborals
que vetllarà perquè els treballs s’efectuïn amb les mesures de seguretat oportunes,
segons la normativa vigent, informarà i formarà als treballadors en relació al riscos propis
del lloc de treball i de cada feina concreta.

L’ESE designarà un recurs preventiu, amb la formació corresponent, per a cada zona
de treball on s’efectuïn tasques ja siguin de manteniment com en les actuacions inicials.

El llibre de subcontractació estarà en tot moment disponible per ser revisat per
l’Ajuntament Titular. Haurà d’estar degudament complimentat en cas necessari.

Durant l’execució dels treballs, L’ESE estarà obligada al compliment dels “principis
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en
l’annex IV del reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre i obligacions concordants. En tot
cas, durant l’execució del contracte l’ESE restarà obligat al compliment de l’avaluació i
al dels principis generals aplicables previstos a la normativa vigent.

A càrrec seu, l’ESE prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i
perjudicis de qualsevol ordre, essent-ne responsable i atenent en aquesta matèria la
legislació general que sigui d’aplicació. La senyalització de les zones de treball correrà
a càrrec de l’ESE, incloent la senyalització de trànsit i la lluminosa. En el cas de les
obres o reparacions que puguin suposar un perill pels usuaris dels centres o vianants,
es prendran totes les mesures de seguretat necessàries: delimitació amb tanques,
senyals lluminoses, tapat per rases o forats, etc.

En relació al desenvolupament de l’activitat contractada, en cas d’haver-n’hi, serà
d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials i
amb caràcter previ a l’inici dels treballs es portaran a terme les accions i es lliurarà la
documentació que l’Ajuntament Titular determini segons procediment intern aprovat a
l’efecte.

S’obliga al treballador autònom, en cas que se’n subcontracti algun, al compliment dels
principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les
instruccions que rebi en aquesta matèria per part de l’ESE.

En cas que sigui necessari, l’ESE en l’execució dels treballs objecte de contracte, haurà
de disposar dels plànols de serveis de les diferents companyies, inclòs el TIC o similar,
abans d’obrir rases que puguin afectar aquests serveis. Si el servei detectat, subterrani
o aeri, representa un perill per els treballadors s’hauran de prendre les mesures
oportunes conjuntament amb la companyia propietària del servei per evitar accidents,
incloent-hi el descàrrec si fos necessari.

6.9. Relació d’informes periòdics a presentar
En el desenvolupament del contracte s’hauran de lliurar els següents informes de
seguiment del mateix:

Informe
Informe

de

l’anàlisi

dels

consums

Prestació

Descripció

Periodicitat

P1

Aquest anàlisi inclourà un informe com a mínim amb

Mensual

les dades següents:

de

Teòriques: potència nominal teòrica, potència total

cada quadre

teòrica, potència a contractar optimitzada, tarifa real,
hores de funcionament, hores de funcionament en
mode reduit, percentatge de reducció, consum total,
consums aliens previstos.
Del sistema de telegestió: potència real llegida en
horari ple, potència real llegida en horari reduit, hores
de funcionament, hores de funcionament en mode
reduit, percentatge de reducció, consum en cada un
dels períodes, consum total.
De

companyia:

contractada,

tarifa

optimitzada,

potència

potència màxima del maxímetre,

potència mínima del maxímetre, consum en cada un
dels períodes, consum total, consum reactiva.
Informe

de

mesura

i

per quadre i total anual, amb el comparatiu del

verificació dels

consum previ a l’execució de les obres de millora, per

estalvis

tal de verificar l’assoliment dels estalvis.
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P1

Informe resum dels anàlisis dels consums mensuals

Anual

Mapa lumínic

P1

Confecció d’un mapa lumínic, segons es detalla al

Al finalitzar la

punt 7.3

P2. Caldrà fer
actualització
anual

Tots els informes es lliuraran al responsable del contracte per part de l’Ajuntament Titular
de forma electrònica.

L’ESE haurà de prioritzar, per al lliurament de la documentació escrita objecte del
compliment del contracte, l’ús de paper reciclat certificat amb el segell "Àngel Blau" o
equivalent, o bé l’ús de paper procedent de boscos gestionats de manera sostenible,
acreditat mitjançant certificats FSC, PEFC o equivalents. En el cas de que es requereixi
paper blanc per motius de presentació, també es prioritzarà la utilització de paper
certificat d’acord amb les normes del FSC, PEFC o normes d’un sistema equivalent.

7. PRESTACIÓ P1 – GESTIÓ ENERGÈTICA I CONTROL DE NIVELLS
LUMÍNICS
L’ESE serà responsable de mantenir un consum anual objectiu de les instal·lacions
d’enllumenat públic, convertint-se en una empresa de serveis energètics. El projecte
determina un màxim de consum anual a assolir, no obstant això, el consum final objectiu
anual a garantir durant la vigència del contracte, serà el que es determinarà a l’acta de
recepció de les prestació P2. Aquest consum objectiu garantirà mantenir en tot moment
els nivells lumínics exigits per normativa.

Aquesta prestació comprèn les tècniques de gestió energètica i explotació necessàries
pel correcte funcionament de les instal·lacions objecte del contracte, que són:
-

Control energètic
o

La garantia per part de l’ESE d’obtenir el consum objectiu anual en
termes de kWh, i que serviran com any base. Si es produeix un consum
major a l’acordat amb el Ajuntament Titular, s’aplicarà el règim de
penalitzacions establert en el Plec Administratiu.

-

Gestió de la instal·lació:
o

Control del règim horari de funcionament de les instal·lacions objecte del
Plec

o

Control dels sistemes de regulació de flux objecte del Plec

o

Regulació i equilibrat dels equips convencionals existents i dels nous
drivers programables, així com el seguiment i verificació del seu correcte
funcionament

o
-

Manteniment necessari i correctiu del sistema de telegestió

Control de nivells lumínics:
o

El control de l’enllumenat garantint que l’estalvi energètic no comporta en
cap cas un servei insuficient (control de nivells lumínics)

L’oferta econòmica presentada pels licitadors inclourà tant la mà d’obra com els mitjans
i materials necessaris per realitzar totes aquestes operacions.
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7.1. Gestió energètica
L’ESE es compromet a garantir mensualment el consum objectiu, assegurant el
funcionament i la utilització normal de la instal·lació.
7.1.1.

Control energètic

Un cop finalitzades les actuacions de la P2, l’ESE facilitarà a l’Ajuntament Titular la
lectura del tots els comptadors d’enllumenat públic.

L’ESE mantindrà dins dels paràmetres correctes el factor de potència de les
instal·lacions per tal d’aconseguir abonament i/o evitar recàrrecs.

L’ESE portarà un registre mensual dels consums reals de cada quadre d’enllumenat.
Elaborarà un informe mensual que contindrà l’anàlisi dels consums de cada quadre,
ordenats per tipus de tarifes i per número de quadre, la tarifa optimitzada (en funció de
la potència instal·lada), número de quadre, potència nominal, potència instal·lada,
consum en cadascun dels períodes en funció de cada tarifa, consum total, consum total
teòric previst, igualment el preu vigent del terme de potència i del terme d’energia de
cada període en funció de la tarifa optimitzada i finalment càlcul dels costos energètics
previstos.

Addicionalment, l’ESE presentarà a l’Ajuntament Titular l’informe anual recollint l’anàlisi
del consum energètic d’aquell any, el comparatiu amb l’any objectiu i un estudi de
millores i canvis que contribueixin a l’estalvi d’energia.

L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a assolir el consum objectiu en kWh,
assegurant el funcionament i la utilització normal de la instal·lació. En cas de que el
consum sigui superior a l’acordat amb l’Ajuntament Titular, s’aplicarà el règim de
penalitats del PCAP.

Si un quadre de comandament subministrés energia elèctrica a altres serveis diferents
a l’enllumenat públic, l’ESE, a l’inici del contracte, haurà d’instal·lar un analitzador de
xarxa per tal de poder disgregar, de forma fefaent, el consum elèctric destinat a
l’enllumenat públic de qualsevol altre i demanarà informes que identifiquin i quantifiquin
aquests altres consums.

Qualsevol modificació dels règims de funcionament de la instal·lació d’enllumenat
(horaris de funcionament, percentatge de regulació de flux o horari de funcionament de

la regulació de flux) o connexió aliena a la xarxa d’enllumenat autoritzada per part del
responsable de manteniment de l’enllumenat, per part de la brigada municipal o bé per
part de l’Ajuntament, haurà de ser comunicada per escrit a l’ESE, per tal que aquesta
pugui tenir en compte aquestes desviacions que afectaran al consum objectiu i
recalcular-lo.

7.2. Gestió de la instal·lació
L’ESE és la responsable de que els règims de funcionament de l’enllumenat públic siguin
els acordats amb l’Ajuntament Titular i els establerts en la normativa vigent.

L’ESE vetllarà perquè l’horari d’encesa i apagada de l’enllumenat sigui l’establert i
aprovat per l’Ajuntament Titular així com també els horaris i el percentatge de reducció
de la regulació de flux. En aquest sentit els sobrecostos pel funcionament en hores no
previstes o necessàries, i per males programacions de la reducció de flux, aniran a
càrrec de l’ESE. L’Ajuntament Titular podrà fer controls periòdics o esporàdics per
garantir que el servei no pateix mancances. Si en aquests controls es detecta que la
posada en marxa o l’apagament de les instal·lacions es fa en horaris que donen menys
hores de llum artificial de les prescrites podrà aplicar les sancions previstes a l’efecte.
La forma de controlar el correcte funcionament dels horaris de funcionament, tant de
l’encesa i l’apagada, com de l’inici i fi de la regulació de flux, serà a través del sistema
de telegestió, ja que la gràfica temps-potència permetrà veure tots aquestes dades.

El manteniment necessari i correctiu del sistema de telegestió està inclòs en el present
contracte.
7.2.1.

Control dels règims horaris de funcionament

L’encesa i apagada de les instal·lacions de l’enllumenat la controlarà l’ESE d’acord amb
els horaris i règims de funcionament previstos en el projecte, o bé els que es defineixin
conjuntament amb als serveis tècnics municipals a l’inici del contracte.

La forma d’actuar sobre els sistemes de comandament dels horaris d’actuació podrà ser
variable segons sigui el tipus d’accionament i posada en marxa de l’enllumenat:
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•

Accionament per programador astronòmic o equip electrònic programable: La
connexió i desconnexió es farà d’acord amb els horaris establerts per
l’Ajuntament Titular, amb una tolerància de 5 minuts.

•

Accionament per control centralitzat: La connexió i desconnexió es farà d’acord
amb els horaris establerts per l’Ajuntament Titular; essent inicialment els
mateixos que els proposats per als sistemes d’accionament per programador
astronòmic.

El règim de funcionament serà el següent:
Horari encesa: Hora astronòmica + 13 min de retard de l’encesa
Horari apagada: Hora astronòmica – 15 min d’avanç de l’apagada
7.2.2.

Control de la regulació de flux

L’ESE gestionarà l’entrada en funcionament i l’abast de la reducció de flux. La reducció
de flux entrarà en funcionament segons els criteris establerts en el projecte.

Els sistemes de regulació de flux reduiran els nivells d’il·luminació fins a un màxim del
30% el valor del servei normal.

En principi es preveu els següents horaris d’activació i desactivació de la reducció de
flux lumínic a totes les zones:
Inici de la reducció de flux

Retorn a mode ple

Hivern

23:00 ± 0:15

Estiu

24:00 ± 0:15

Hivern

07:00 ± 0:15

Estiu

08:00 ± 0:15

7.3. Control de nivells lumínics
L’ESE serà responsable de garantir les prescripcions lumíniques del RD 1890/2008,
sempre i quan la disposició existents els punts de llum de la instal·lació permeti el
compliment del reglament.

Per tal de garantir que l’estalvi energètic no comporta en cap cas un servei insuficient o
uns nivells lumínics massa baixos, l’ESE haurà de presentar en la seva oferta un sistema
de mesurament d’il·luminació que permeti elaborar de manera ràpida i eficaç un mapa
d’il·luminàncies a l’eix de la calçada per tot el municipi. Les interdistàncies entre dos
valors lineals registrats no superaran els tres metres en cap cas. En vies de molta
amplada serà exigible més d’una passada per obtenir resultats més fiables.

Aquest mapa d’il·luminàncies haurà de realitzar-se una vegada acabada l’execució de
la prestació P2, i a més, s’actualitzarà anualment. Haurà de contenir també un mapa
comparatiu entre el nivell real mesurat i l’exigit pel RD1890/2008.

Anualment també es farà un comparatiu de les dades d’il·luminàncies de l’any en curs
respecte les mesures fetes inicialment, per tal de poder comprovar que el flux lumínic i
nivells lumínics de les vies s’estan complint. En cas de que no s’assoleixin els
requeriments lumínics normatius, degut a una major depreciació del flux lumínic del LED
que la contemplada en la garantia, la ESE haurà de substituir les llumeneres que
incompleixin, fent ús de la garantia del fabricant de les llumeneres.

Aquest sistema proposat haurà de permetre poder passar les dades d’il·luminància
preses en un punt a l’alçada de sobre el vehicle a terra, així com també les dades de
il·luminancia mitja (Em) a la calçada per tant, caldrà proposar un sistema per extrapolar
les dades preses amb aquest sistema a dades Em segons reglament, demostrant, amb
exemples reals, i a diferents alçades, que s’aproximen al màxim a les dades calculades
mitjançant el mètode dels 9 punts.

A més a més de facilitar els arxius per poder veure els resultats en visors universals
(tipus Google Earth) s’haurà de facilitar també la taula de dades, amb el valor de E, E a
calçada, Em a calçada, X, Y, latitud i longitud, així com també adjudicar la dada de Em
a cada punt de llum de l’inventari, ja sigui de forma directe o a través d’un camp que es
pugui entrellaçar.

Així mateix, l’ESE portarà un registre de les mesures preses des de l’inici del contracte,
confeccionant un històric que reculli totes les que es vagin fent, i l’haurà de mantenir
actualitzat en tot moment.
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8. PRESTACIÓ P2 – OBRES D’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
D’ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA URBANITZACIÓ DE LES GUILLERIES
Les actuacions que es duran a terme dins d’aquesta prestació queden definides al
projecte que s’adjunta com a Annex 2.1 al present Plec.

En base al projecte previ de què es disposa (Annex 2.1 del PPT), s’ha pogut establir les
unitats de cada element de l’enllumenat públic que cal substituir així com els consums i
costos associats a l’enllumenat públic un cop aplicades les mesures proposades.

9. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ P2
Serà necessari que l’ESE presenti un pla d’actuació detallat que inclogui totes les
actuacions de canvi de llumeneres, làmpades i equips i actuacions als quadres amb
especificació de la seva temporització.

S’iniciarà l’execució de la prestació P2 immediatament després de la formalització del
contracte i s’haurà de realitzar en un temps de com a màxim 1 mes des de la seva
entrada en funcionament.

El calendari d’execució, posada en marxa i proves podrà ser modificat de mutu acord
entre l’ESE i l’Ajuntament Titular, en el cas que causes de força major o imprevistos
impedissin el compliment dels terminis inicialment estipulats.

L’ESE haurà d’inspeccionar i supervisar les fases de subministrament, muntatge i
posada en marxa de les noves instal·lacions i les proves de funcionament, assumint les
responsabilitats que es poguessin derivar per qualsevol dany i/o perjudici, ja siguin
directes o indirectes durant el procés de renovació de les instal·lacions a través de la
prestació P2.

L’ESE realitzarà una prova de verificació per comprovar l’estalvi energètic obtingut pel
canvi de tecnologia d’il·luminació. En cas de que els resultats obtinguts diferissin de
l’estalvi esperat, l’ESE haurà d’instal·lar un nou producte que assoleixi l’estalvi previst i
haurà d’assumir aquest cost.

A la finalització del període de verificació es signarà una Acta de Recepció dels treballs
per part de l’Ajuntament Titular. Una vegada signada l’Acta de Recepció, l’empresa

adjudicatària assumirà les responsabilitats de gestió, manteniment i garantia de les
noves instal·lacions.

L’ESE no es farà càrrec de l’adequació de les instal·lacions a causa de modificacions
en la normativa reguladora de la distribució i/o comercialització d’electricitat o en la
legislació actualment vigent. L’ESE no es farà càrrec de la substitució dels elements
instal·lats que es trobin fora de normativa.

L’ESE serà la responsable de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual,
industrial i comercial dels subministraments que s’efectuï per un tercer, i haurà
d’indemnitzar a l’Administració per tots els danys i perjudicis que per a la mateixa puguin
derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses totes les despeses derivades de
les mateixes.
9.1. Vida útil de les llumeneres LED
La vida útil que es demana a les llumeneres LED és la següent:

L90B10 a 42.000hores (10anys) de la llumenera a Ta=25ºC i 700mA
L70B10 a 60.000hores
Assaig realitzat segons la normativa IES LM-80-2008 1 (LM-80) i extrapolat segons la
normativa IES TM-21-2011 2 (TM-21).

De forma justificada es podrà tolerar una reducció del flux lumínic superior a l’establerta
en la present clàusula per la vida útil a 10 anys, sempre i quan, tenint en compte el factor
de manteniment corresponent, la potència de les llumeneres no sigui superior a la de
l’estudi realitzat.

1 IES LM-80-2008: Normativa que estableix la forma per mesurar el factor de manteniment del flux lumínic
d’un LED
2 IES TM-21-2011: Norma que estableix la fórmula de càlcul per extrapolar els resultats dels assajos a
laboratori de la LM-80 (de com a mínim 6.000 hores de durada) a un temps de, com a màxim, 6 vegades la
durada de l’assaig.
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9.2. Materials a utilitzar en els treballs d’aquesta prestació
Els materials a utilitzar dins dels treballs d’aquesta prestació hauran de tenir uns índex
de qualitat equivalents al que s’han previst en els estudis que han propiciat aquests
plecs, i complir amb els següents apartats del present PPT.

Seguidament s’enumeren els materials principals:
9.3. Prescripcions dels materials de tecnologia LED
Els materials a utilitzar dins dels treballs d’aquesta prestació hauran de tenir uns índexs
de qualitat equivalents al que s’han previst al projecte i complir amb els apartats
següents del present PPT.

Totes les llumeneres que es substitueixin seran llumeneres LED, amb equips
autoregulables programables, cargoleria d’acer inoxidable, pintura resistent a la
corrosió, a la degradació ultraviolada i l’abrasió, adaptació al suport horitzontal o vertical,
orientable, color de la llumenera, temperatura de color del LED, eficiència mínima de la
llumenera i vida útil de la llumenera segons següents apartats, compatibilitat
electromagnètica superada, seguretat fotobiològica RG 0, protector de sobretensions
incorporat, garantia de 10 anys (de llumenera, equip, grup òptic i matriu de LED, inclòs
la seva reposició), CRI > 70, factor de potència superior a 0,9, IP65/IP66 i
IK08/IK09/IK10 en funció de la seva situació. La llumenera serà Classe II en cas que
sigui necessari o bé perquè no existeixi posta a terra o bé perquè la mateixa no sigui
correcta. Ha de permetre la substitució del mòdul LED sense haver de substituir la
llumenera, d’una forma fàcil, així com també la substitució de l’equip en cas que sigui
necessari. L’equip ha de permetre, un cop instal·lat, poder modificar la potència i el flux
lumínic de la llumenera, tant en més com en menys. La regulació ha de permetre
diferents nivells amb diferents percentatges de regulació (de 100% a 10%), i diferents
programes horaris, i ha de permetre poder modificar-se un cop fabricat. En cas que sigui
necessari caldrà col·locar un adaptador al suport. Sempre s’intentarà utilitzar
amperatges de 500mA, que permetin ser modificats per pujar o baixar potència en cas
que una vegada col·locada la llumenera, es consideri necessari. La potència que es
proposa en el projecte és la potència total de la llumenera, incloses les pèrdues dels
equips, el 2% de marge que contempla el càlcul és per les pèrdues del quadre. Inclou
el desmuntatge de la llumenera existent a qualsevol alçada, amb els materials,
maquinàries i mà d’obra necessària i adequació de la instal·lació́ en cas que es necessiti
així́ com adaptador al suport en cas necessari. Inclou també el corresponent transport i

cànon d’abocador dels elements existents retirats així com la part proporcional de
seguretat i salut.

Totes les adaptacions de llumeneres existents a LED consistiran en substitució dels
reflectors, vidre, altres elements i equips existents per nou KIT complet amb mòdul de
LEDs, estructura d’alumini de 2mm i radiador d’alumini injectat a alta pressió amb
tancament de polímer IP66, vidre templat de 4mm, cargoleria d’inoxidable, font
d’alimentació integrada en suport separat perquè no afecti la calor irradiada a la base
on està allotjat el circuit de LEDs. El KIT vindrà totalment adaptat a la llumenera existent,
de forma que només sigui necessari l’obertura de la llumenera, extracció de tots els
components existents a substituir, i col·locació́ del KIT de forma que es garanteixi
l’estanqueïtat de la llumenera.

Totes les llumeneres LED col·locades compliran les prescripcions tècniques establertes
en el document “Requerimientos tecnicos exigibles para luminarias con tecnología LED
de alumbrado exterior” editat per l’IDAE, i amb el Reglament (UE) No 1194/2012 de la
comissión de 12 de diciembre de 2012, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de diseño
ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos.

En cas que les condicions del present Plec siguin més restrictives que el document
esmentat anteriorment, caldrà complir amb l’exigència del Plec.

Garantia de 10 anys del producte.

Cal que s’aporti tant la garantia del fabricant com també la garantia de l’ESE (que s’entén
que serà l’instal·lador).

Disposaran d’equips programables per funcionar a nivell reduït i es podrà re-programar
el seu horari de funcionament.

Els requeriments mínims particulars que s’exigeixen a les llumeneres i retrofits LED són
els següents:
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-

Eficàcia de la llumenera alimentada i estabilitzada, entenent com a flux net total
sortint de la llumenera respecte al consum total de la llumenera (inclòs consum
de l’equip), a les 100hores:
a/ 95lm/W a 3000K, 350mA, Ta 25ºC i CRI 70
b/ 90lm/W a 3000K, 700mA, Ta 25ºC i CRI 70

-

Flux del LED (diode):
139lm a 3000K, 350mA i Tj 85ºC i 153lm a Tj 25ºC

-

Índex de reproducció cromàtica > 70

-

Temperatura de color en zones E2 i E3: 3.000 K

-

En zones E1 s’acceptaran només llumeneres que tinguin menys de l’1% de
radiància per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585
nm.

-

Classe d’eficiència energètica mínima: A

-

L90B10 de la llumenera a 42.000hores, a Ta 25ºC i 700mA.

-

L70B10 de la llumenera a 60.000 hores a Ta 25ºC i 700mA.

-

Aportarà un adaptador al suport en cas que sigui necessari.

-

Serà orientable (excepte les llumeneres tipus lira).

-

En substitució de braços el pes serà poc pesada.

-

Superació de la compatibilitat electromagnètica.

-

Seguretat fotobiològica: RG0

-

Disposar de protecció contra sobretensions perjudicials de xarxa compatible
per protecció de drivers electrònics de llumeneres LED, incloses les provocades
pels llamps de categoria C-High 10kV/10kA. El protector de sobretensions es
col·locarà en sèrie, de manera que funciona un cop la llumenera deixi de
funcionar i així es pugui identificar el problema i substituir el protector.

-

Protector contra harmònics. Distorsió harmònica: inferior a 25%

-

Factor de potència > 0,90

-

IP66

-

PK08/IK9/IK10 en funció de la seva posició i el risc de patir actes vandàlics.

-

FHS a 15º d’inclinació en cas que la llumeneres sigui orientable i a 0º si la
llumenera no permet l’orientació, en funció del Decret 190/2015:

-

Classe elèctrica: Classe I o II segons REBT

-

La lluminària ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de temperatures
ambient de -20ºC a 35ºC.

-

Disposar d’un sistema de regulació de flux de llum mitjançant driver
programable.

-

Ha de permetre poder modificar la regulació de flux un cop instal·lada.

-

Ha de permetre poder baixar o pujar la potència un cop instal·lada.

-

Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ha de ser
resistent als residus que s’hi puguin acumular per tal de que no es degradi o
pertorbi la capacitat de dissipar calor.

-

Tots els cargols han de ser d’acer inoxidable.

-

Cap part ha d’estar construïda de policarbonat a no ser que sigui estabilitzat UV
(la decoloració de les lents serà considerada fallada sota garantia).

-

El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser reemplaçable fàcilment i ha de
ser accessible sense la utilització d’eines especials.

-

Recanvis i actualitzacions: Cal garantir el subministrament de recanvis durant
les 60.000 hores de funcionament a partir de la data d’instal·lació del mateix.

-

Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
9.4. Llumeneres solars

Els punt de llums a instal·lar seran de tipus LED i disposaran d’un equip fotovoltaic
d’alimentació. Estarà constituït pels següents elements:
-

Llumenera led
o

Làmpada LED

o

Driver

o

Òptica

o

Envolvent

-

Columna

-

Panell solar fotovoltaic

-

Bateria

-

Regulador de càrrega de bateria

El driver i la llumenera LED han de complir amb les especificacions de l’apartat 9.3.
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La bateria d’alimentació ha de ser de gel, tenir una autonomia de dos dies en període
hivernal i garantir una vida mínima de 2.500 cicles al 25% de descàrrega. La garantia
del fabricant de la bateria serà de com a mínim 2 anys.

L’alçada de les columnes serà de 6 metres i fabricada en acer S-235 JR, galvanitzada i
acabada en color gris.

El panell fotovoltaic tindrà una potència pic superior a 200 W i una garantia de fabricant
mínima de 10 anys.

9.5. Declaració de conformitat i marcatge CE
Les empreses licitadores hauran de presentar un document escrit amb la declaració del
fabricant de les llumeneres especificant el compliment de les següents normes que
siguin d’aplicació:
1. Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la lluminària
com dels seus components.

2. Certificat del compliment de les normes següents que siguin d’aplicació:
o

UNE-EN 60598-1. Llumeneres. Requeriments generals i assaigs.

o

UNE-EN 60598-2-3. Llumeneres. Requeriments particulars. Llumeneres
per a l’enllumenat públic.

o

UNE-EN 60598-2-5. Llumeneres. Requeriments particulars. Projectors.

o

UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l’enllumenat general. Requeriments
de seguretat.

o

UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que
utilitzen làmpades.

o

UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13:
Requeriments particulars per a dispositius de control electrònics
alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED.

o

UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb
corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de
funcionament.

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 61547. Equips per a enllumenat d’ús general. Requeriments
d’immunitat CEM.

o

UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2:
Límits. Límits per les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent
d’entrada ≤ 16 A per fase)

o

UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3:
Límits. Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de
tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa tensió
per a equips amb corrent d’entrada ≤ 16 A per fase i no subjectes a una
connexió condicional.

Els informes que serviran per provar la solvència tècnica definitiva del producte hauran
de ser emesos per entitat acreditada per l’ENAC.
9.6. Sistema de telegestió dels quadres elèctrics
El sistema plantejat és un sistema telegestió bidireccional.
A cadascun dels quadres d’enllumenat es realitzarà:
- Instal·lació de terminals de telegestió
- Instal·lació del mòdem per la telecomunicació amb sistema GSM.
- Adequació física del quadre per permetre la implantació del sistema.

Funcions:
-

Rellotge astronòmic / Programador.
o

Càlcul mitjançant algoritme astronòmic, a partir de la longitud i latitud del
lloc.

o

Calcula diàriament la sortida i ocàs amb una precisió d’1 minut.

o

Canvi automàtic d’hora hivern-estiu amb taula de canvi horari per a 10
anys.

o

Permet una correcció per a cada dia de la setmana entre +/- 1 i 127
minuts sobre les hores d’orto i ocàs.

o

Es poden definir fins a 62 dies especials.

o

Les tres sortides de relé poden programar indistintament per hora fixa o
amb un avançament / retard respecte al rellotge astronòmic.

-
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Analitzador de xarxa.

o

Permet realitzar les principals funcions de control energètic i de qualitat
de subministrament elèctric.

o

Lectura de paràmetres elèctrics, tensió, intensitat, potència activa i
reactiva i factor de potència. Comptadors d’energia activa i reactiva.

-

Data logger.
o

Emmagatzema més de 10.000 registres de mesures podent configurar la
base de temps de 1 min a 24 hores.

-

Esdeveniments i alarmes.
o

Emmagatzemen fins a 2.500 esdeveniments i alarmes amb l’hora i data
de l’acció.

-

Control del flux lluminós.
o

Disposen de protocols de comunicacions per a la majoria dels reguladors
de flux del mercat.

-

Telecomandament.
o

L’equip permet ser accionat a distància i en temps real des del centre de
control.

-

Comunicacions amb altres sistemes.
o

Incorpora les transmissions TCP-IP via GPRS com una opció més a la ja
extensa llista de dispositius de comunicació suportats, GSM, ràdio, fibra,
etc.

o

En cas d’alarma, transmissió automàtica d’una mesura directa d’aquest
instant a més de l’enviament directe de SMS a mòbils prefixats.

-

Entrades / sortides.
o

Amplia la versatilitat de les 3 sortides de relé i de les 8 entrades digitals
amb programació a mida per a cadascuna d’elles.

-

prestacions dels hardware
o

8 Entrades per contactes lliures de tensió.

o

1 Entrada analògica 4-20 mA.

o

1 Entrada analògica 4-200 mA.

o

4 Sortides per relé de 5A. 250V.

o

1 Port de comunicacions RS-232 i RS-485

o

1 Port de perifèrics RS-485.

o

1 Port Ethernet RJ45.

o

3 Preses de tensió de 32 Vac a 500 Vac.

o

3 Preses de intensitat amb trafos x / 0,2A.

o

Lectures de tensió i intensitat classe 0,5.

o

Resta de lectures amb precisió de l’1%

o

Tensió d’alimentació 230 Vac + -15%.

o

Freqüència alimentació 45 a 65 Hz.

o

Memòria RAM protegida amb bateria Ni-Cd.

o

Rellotge de quars d’alta precisió

o

Caixa segons Din 43880 per a muntatge rail.

9.7. Protectors de sobretensions:
S’instal·laran protectors de sobretensions permanents i transitòries a tots els quadres.
9.7.1.

Protector de sobretensions permanents (POP)

El protector per sobretensions permanents es col·locarà en sèrie, entre l’interruptor de
control de potència (ICP) i l’interruptor diferencial (ID). Les bobines de protecció
s’instal·len entre les línies que van a l’interruptor diferencial i el neutre.
o

Tensió nominal de 230V

o

Màxima sobretensió 400V

o

Tensió d’actuació 265-280V

o

Temps d’actuació a 275V 8-10s / a 400V 0,1-0,2s

o

Poder de tall 10kA

o

Assajos realitzats segons norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 50550

9.7.2.

Protector de sobretensions transitòries (DPS) de 65kA

El protector per sobretensions transitòries (llamps i commutacions) serà de tipus 1+2,
classe I+II, 4 pols (3P+N), Up<1,5kV i In 20kA (L-N)

Es col·locarà en paral·lel amb la línia de BT, amb connexions a les tres fases que es
volen protegir, al neutre i al terra. És imprescindible la connexió a terra, per tant, si el
quadre no en té, serà d’obligació de la ESE realitzar-la.
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o

Categories de protecció segons REBT II, III i IV

o

Tipus d’assaig segons UNE-EN 61643-11 Tipus 1+2

o

Tensió nominal 400 (L-L) / 230V (L-N, L-GND)

o

Tensió màxima de funcionament 440 (L-L) / 255V (L-N, L-GND)

o

Freqüència nominal 50-60Hz

o

Corrent nominal de descarrega per pol (ona 8/20µs) 30kA

o

Corrent màxima per pol (ona 8/20µs) 65kA

o

Nivell de protecció a In (ona 8/20µs) 1600V

o

Nivell de protecció per ona 1,2/50µs 900V

o

Nivell de protecció 5kA; ona 8/20µs 1100V

o

Corrent impulsional per pol (10/350µs) 15kA

o

Temps de resposta <25ns

o

Temperatura de treball -40ºC a +70ºC

o

Resistència d’aïllament Z 10Ω

o

Carcassa auto extingible Tipus V-0 UNE-EN 60707 (UL94)

o

Assajos certificats segons norma: UNE-EN 61643-11

o

Compliment amb els requisits de UL 1449

o

Norma d’aplicació UNE 21186 i UNE-EN 62305

9.8. Control previ de materials
Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat i completament nous sense
haver estat utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental.

Una vegada adjudicat el contracte definitivament i abans de l’execució de la instal·lació,
l’ESE presentarà als tècnics de l’Ajuntament Titular, els catàlegs, cartes mostres, etc.,
que es relacionen en la recepció dels diferents materials. No es podran emprar materials
sense que prèviament hagin estat acceptats pels tècnics de l’Ajuntament Titular.

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats pels
tècnics de l’Ajuntament Titular encara després de col·locats, si no complissin les
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, havent de ser reemplaçats per l’ESE,
per altres que compleixin amb les qualitats exigides.

Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat
s’ordenin pels tècnics de l’Ajuntament Titular, encara que aquestes no estiguin indicades
en aquest Plec, les quals es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui els
tècnics de l’Ajuntament Titular, sent les despeses ocasionades per compte de l’ESE.

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts per l’ESE no reunissin al
parer dels tècnics de l’Ajuntament Titular suficient garantia i aquests materials siguin
fabricats per més d’un fabricant, es podrà exigir a l’ESE, la presentació d’una proposta

de tres marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals els tècnics
de l’Ajuntament Titular triarà la més adequada.
9.9. Proves inicials
Abans de la instal·lació definitiva de les llumeneres, equips i làmpades, es farà una
prova, de com a mínim 3 punts de llum, i es comprovarà que doni els nivells lumínics
exigits a la normativa.

En cas que sigui correcte, ja es podran executar totes les obres.

Aquesta prova inicial no ha de demorar més d’un dia el Planning d’execució, ja que les
mesures lumíniques es poden realitzar la mateixa nit en que prèviament s’han instal·lat
els 3 punts de llum, i la decisió es pot prendre en el mateix moment, sempre i quan, els
valors siguin els esperats.

En cas que els resultats no siguin els esperats, l’Ajuntament Titular o director d’execució
que ell hagi designat, faran una valoració i prendran les decisions de com procedir en
aquella zona lumínica. L’ajust de potència de la llumenera, abans de ser instal·lada, es
considera inclosa en el preu unitari.
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10. ANNEXES

-

ANNEX 2.1. Projecte elèctric en baixa tensió per a modificar l’Enllumenat
Públic a la urbanització de les Guilleries del municipi de Viladrau

