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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
EN RÈGIM DE LLOGUER, DE L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A VILANOVA I LA
GELTRÚ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
El present contracte te per objecte el subministrament en règim de lloguer, de l’enllumenat
ornamental nadalenc de Vilanova i la Geltrú.
1.- Ubicació dels elements
Amb caràcter de mínim, es disposarà il·luminació ornamental en els següents carrers (llevat de
petites variacions a acordar) amb les quantitats, amplada i tipus de col·locació que s’indica:
Ubicació






















Nº mínim
per carrer
Rambla Principal
21
Rambla de la Pau
16
C/Sant Sebastià
8
C/ Caputxins
11
C/ Sant Gregori
5
C/ Llibertat – Plaça dels 6
Carros
C/Llibertat – Mercat de 5
Mar
Plaça de les Cols
2
C/ del Pont
1
Pujada del Cinto
1
Av.
Francesc
Macià 2
(davant Mercat)
Av. Francesc Macià (P. 6
Vila – R. Sama)
Av. Francesc Macià (R. 11
Sama – J. Coroleu)
C/ de l’Aigua
8
C/ de la Mercè
4
C/ Col·legi
4
C/ Colom
5
C/ Josep Coroleu (C. Jardí 13
– A. Cubelles)
Passeig del Carme
10
Passeig marítim
22
C/
Almirall
Colom 4
(Rambla principal - C.
Escolapis)

Amplada

Alçada

4,20
4,20
2,30
2,30
2,00
2,00

1,00
1,00
1,20
1,20
1,00
1,00

Tipus
de
col·locació
Transversal
Transversal
Transversal
Transversal
Transversal
Transversal

2,00

1,00

Transversal

4,50
2,00
2,00
2,50

0,80
0,80
0,80
1,00

Transversal
Transversal
Transversal
Fanal

2,5

1,00

Transversal

2,5

1,00

Transversal

2,6
2,6
2,6
2,6
0,80

1,20
1,20
1,20
1,20
2,20

Transversal
Transversal
Transversal
Transversal
Fanal

0,80
0,80
2,6

1,25
2,60
1,20

Fanal
Fanal
Transversal
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A més d’aquests elements l’Ajuntament vol col·locar un element decoratiu de grans dimensions a
la plaça de les Neus, per atraure més públic en aquesta zona, de com a màxim 2,75 alçada i 3m
de llargària (230w). La ubicació podrà ser modificada per qüestions tècniques.
L’Ajuntament es reserva la possibilitat de fer adaptacions sobre elements proposats per
l’empresa adjudicatària a cada carrer de les diferents zones, variant la configuració mitjançant
altres elements lluminosos proposats per altres zones.
2- Característiques tècniques dels elements decoratius
Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments no interfereixin en el
desenvolupament de les mateixes, així com per motius de seguretat a la circulació rodada, els
elements més baixos de la instal·lació se situaran de tal manera que compleixin l’establert a la
ITC-BT-06 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Quan la instal·lació d’ornaments sigui en zones de vianants, com voreres o on el pas de vehicles
no estigui prevista en cap cas, l’esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 2,80 m respecte
el paviment. En tot cas, el muntatge d’elements baixos haurà de ser autoritzat pels Serveis
Tècnics Municipals.
L’empresa haurà de garantir el compliment del que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn, el Decret 190/2015, de
25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, i el Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries.
Els elements decoratius lluminosos hauran de complir amb els següents estàndards de qualitat.
En cas que no es compleixin, serà motiu de rescissió del contracte.

•

•
•

Les característiques mínimes que s’hauran de complir són:
Les decoracions han d’estar fabricades en alumini i com a condició especial d’execució, és
necessari que aquest alumini sigui 100% reciclat. El licitador haurà de presentar un certificat que
acrediti aquesta condició.
Els llums hauran de ser tipus LED 100%, que asseguri un baix consum elèctric durant tot el
període d’encesa i funcionament.
Totes les lluminàries hauran de tenir el marcatge CE i hauran de complir amb les directrius
Europees aplicables en aquesta matèria.
Es valorarà que els motius lumínics estiguin ben integrats en l’espai, evitant contaminació visual,
aportant sensació de continuïtat i homogeneïtat en el conjunt global de la proposta de cada espai
(carrer) i equilibri visual. També es tindrà en compte que els dissenys presentats siguin singulars,
creatius, originals, innovadors i actuals. I que tinguin una major densitat de número de leds per
figura i varietat cromàtica.
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El proveïdor ha de garantir que les decoracions lluminoses subministrades no tenen cap defecte
de fabricació i en cas de la seva detecció aquestes seran substituïdes pel proveïdor sense que
això suposi cap despesa per a l’Ajuntament.
L’empresa garantirà que disposa d’elements ornamentals suficients per cobrir tots els punts
proposats.
El material haurà d’estar al magatzem que indiqui l’Ajuntament a mitjans del mes d’octubre (15
d’octubre) i recollir-lo una vegada finalitzada les festes de Nadal a mitjans de febrer (15 de
febrer).
1.2. Preu
El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d’adjudicació és el de 17.500€ (IVA
exclòs). La despesa d’energia elèctrica anirà a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
2.-Descripció dels treballs a executar
La realització del servei inclou:
• La redacció d’un projecte d’il·luminació nadalenca i la documentació tècnica (fitxes
tècniques).
• El lloguer de l’enllumenat ornamental, format per elements i motius lluminosos amb la
descripció tècnica i la seva ubicació que s’inclou en el present plec.
• El transport, la càrrega i la descàrrega en el magatzem de la USM de l’ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i dins dels terminis establerts.
Documentació que cal presentar pels licitadors:
1.- Fitxa individualitzada per a cada carrer o plaça a decorar, indicant característiques de
l’enllumenat proposat i especificant els aspectes següents:
• Descripció tècnica de les figures a cada carrer indicant les dimensions, potencia màxima i
consum, quantitat de punts de llum i cromatisme.
• Dibuix/fotografia de les figures proposades, als carrers indicats en el Plec.
2.- Proposta econòmica amb el càlcul del cost dels elements lumínics.

Tècnica de grau mig

Signat a Vilanova i la Geltrú,
28/03/2019 8:57:10
Olga López Roig

