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En relació amb l’assumpte de l’epígraf, el tècnic sotasignat emet el següent

INFORME:

S’adjunta el projecte de les obres del Pla de renovació y millora de l’enllumenat públic
de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, redactat per l’enginyer Rubén Setién Bayón,
per a la seva aprovació. L’objecte del projecte és la renovació de l’enllumenat públic del
municipi, adaptant-se a la tecnologia LED i implantant un sistema de telegestió
centralitzat.
És objecte del present contracte, l’execució de la totalitat dels treballs definits en el
projecte per actuar a la totalitat de la infraestructura municipal d’enllumenat públic,
aconseguint beneficis per la ciutat tant en la millora de la seva il·luminació pública, com
estalvis econòmics molt importants per reducció de la factura elèctrica associada, el que
repercuteix en una millora mediambiental immediata per la reducció d’emissions de
CO2.
Per aquest motius, es proposa iniciar el procediment de contractació corresponent amb
l’objectiu de licitar aquest contracte d’obres.
1. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV
En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en nom propi
i per compte propi.
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, és CPV:
45316100-6
31527200-8
31527260-6
34928530-2

Instalación de equipo de alumbrado exterior
Luces para alumbrado exterior
Sistemas de alumbrado
Lámparas de alumbrado públic
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2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de la licitació és de TRES MILLIONS QUATRE-CENTS
NOURANTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTAQUATRE CÈNTIMS, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

Pressupost d’execució material
6 % benefici industrial
13 % despeses generals
Preu d’execució de contracte
21 % d’IVA
Preu TOTAL IVA INCLÒS

2.428.464,92 €
315.700,44 €
145.707,90 €
2.889.873,26 €
606.873,38 €
3.496.746,64 €

A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no
admeten cap prova d’insuficiència.
El resum del pressupost, segons els costos directes (pressupost d’execució material) i
costos indirectes (despeses generals i benefici industrial), seria el següent:

Costos directes
Costos indirectes
Preu d’execució de contracte
21 % D’IVA
Preu TOTAL IVA INCLÒS

2.428.464,92 €
461.408,34 €
2.889.873,26 €
606.873,38 €
3.496.746,64 €

Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre
l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs
realment executats.
Les partides alçades es justificaran d’acord als preus de projecte, incloent la baixa
d’adjudicació, o atenent si és el cas al previst respecte preus contradictoris i
modificacions de contracte.
3. VARIANTS
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte.
4. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini màxim d’execució del contracte serà de 12 mesos naturals, a comptar des de
l’endemà de la comprovació de l’acta de replanteig i inici de les obres, que no podrà ser
més tard d’una setmana des de la signatura de contracte.
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 10 dies naturals
després de la formalització de l’adjudicació.
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5. FINANÇAMENT
Es tracta d’una inversió plurianual finançada de la següent forma:
2018
•

Partida ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT PÚBLIC:
(2018 12 16501 61900): 2.594.154,89 €

2019
•

902.591,75 €

6. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS
Es proposa no dividir el contracte per lots perquè els rendiments d’execució de la obra
són molt més alts en el cas de que una mateixa empresa pugui assignar els recursos
necessaris per executar les obres, cas contrari es causaria un perjudici per
l’administració al haver de suportar un cost de contracte més alt.
7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
El procediment d’adjudicació, atesa la quantia del contracte, és el procediment obert,
d’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i tramitació
ordinària.
8. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Segons consta a l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar
mitjançant la presentació de la documentació acreditativa d’estar en possessió de la
següent classificació empresarial:
Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoria. 5
També serà un requisit presentar un compromís de que s’assignarà un Enginyer
Industrial o Enginyer Tècnic Industrial o equivalent (amb les mateixes
competències d’acord als nous estudis reglats) de plantilla com a cap de les
obres.
9. CRITERIS
Els criteris de valoració d’ofertes, per a la ponderació atribuïda, expressada en punts de
valoració sobre un total de 100 possibles, són els següents:

Pàg. 3/25

9.1 Criteris avaluables mitjançant judici de valor
9.1.1 A la millor proposta tècnica de lluminàries. La puntuació màxima possible serà
de 20 punts.
Respecte aquest criteri s’ha d’indicar que només seran valorades i, per tant, les
ofertes que no compleixin a l’indicat aquí serà motiu d’exclusió del concurs, les
propostes que compleixin amb els següents punts:
• Requisits tècnics de les lluminàries garantint el compliment estricte del plec de
condicions tècniques del projecte.
• Disposició dels certificats de qualitat i assaigs indicats al punt corresponent del
plec de condicions administratives i al plec de condicions tècniques del projecte
• Compliment dels càlculs luminotècnics de les seccions de carrer que s’indiquen a
continuació. Per tal de complir amb el requisit s’ha de garantir el següent:
o No es consideraran vàlids i per tant seran objecte d’exclusió del concurs
aquells càlculs que presentin uns resultats inferiors a un 5 % respecte als
valors de referència de luminància o il·luminància (Lm, Em, Emin),
uniformitat global o longitudinal (Uo i UI) i un 25 % relació d’entorn(SR)
en les seccions on siguin d’aplicació algunes d’aquestes magnituds
d’acord als estudis de projecte.
o Les condicions de simulació seran les mateixes que les que s’han
utilitzat en el projecte, sense poder variar-les, ja que serà motiu
d’exclusió del concurs.
o Les seccions de carrer, d’acord a la nomenclatura del projecte executiu,
són les següents:
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12
15
17
18
23
32
46
78
98
109
111
122
127
131
137
140
142
143
145
191
Pàg. 4/25





















































224
244
259
277
330
340
373
384
415
416
417
448
454
463
466
471
499
526
527
558
560
631
644
646
666
691
718
727
758
764
796
819
833
848
860
872
895
906
990
1065
1074
1117
1132
1139
1144
1157
1193
1199
1207
1227
1232
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1235
1244
1271
1292
1300
1326
1357
1474
1479
1481
1519
1538

Es valoraran els següents aspectes:
o Harmonització de les lluminàries a les de l’entorn des del punt de vista estètic i
funcional. Fins a 6 punts
o Per la millora de la uniformitat respecte de la prevista al projecte que es desprengui
dels estudis lumínics presentats. Fins a 5 punts.
o Descripció i qualitat tècnica i funcional dels equips a instal·lar en els punts de llum.
Fins a 4 punts
o Descripció i qualitat tècnica i funcional dels equips a instal·lar en la renovació dels
quadres. Fins a 3 punts
o Descripció i qualitat tècnica i funcional de qualsevol altre equip no mencionat amb
anterioritat. Fins a 2 punts.
9.1.2 A la millor proposta tècnica de sistema de telegestió. La puntuació màxima
possible serà de 10 punts.
Es valorarà especialment el model proposat de sistema de telegestió com a xarxa de
comunicacions apta per a la transmissió de dades d’altres sensors i l’oferiment de nou
serveis ciutadans, així com les actuacions concretes demostratives de la
multifuncionalitat del sistema proposat.
Es valorarà la descripció tècnica i funcional dels equips de monitorització a nivell de
quadre així com les funcionalitats de la plataforma de gestió.
En aquest sentit es tindrà en compte:
• Possibilitat de generar punts d’accés WIFI
• Possibilitat de mesurar cadascuna de les sortides del centre de comandament i
control de tots els paràmetres elèctrics, amb un major control de la instal·lació
• Possibilitat de generar xarxes WIFI entre els centres de comandament de forma
que si el sistema de telegestió no és capaç d’emetre la informació de forma
directa pugui ser emesa a través d’un altre centre de comandament
9.2 Criteris avaluables de forma automàtica:
9.2.1 El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions tècniques del
projecte. La puntuació màxima possible serà de 45 punts.
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Puntuació = 45 x B/N
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida.
9.2.2 Per la millora d’instal·lació de sensors de presència en el quadre AP177. La
puntuació màxima possible serà de 5 punts.
L’empresa que ofereixi la millora obtindrà 5 punts i la que no la ofereixi 0 punts.
Relatiu a aquest criteri, a l’annex es documenten les característiques tècniques que ha
de complir la sensorització del quadre proposat per la prova pilot.
9.2.3 Per millorar el termini de garantia total. La puntuació màxima possible serà de
10 punts.
Es puntuarà als licitadors en funció del termini de garantia total (entès com el termini en
el qual el licitador es compromet a substituir de forma totalment gratuïta per l’Ajuntament
les lluminàries o els equips que hagin fallat, inclòs divers).
La garantia que és obligatòria per les lluminàries és de 10 anys, podent ser augmentada
fins a un total de 15 anys.
Es puntuarà amb 2 punts cada any que supera els 10 anys.
9.2.4 Per la millora en l’augment del nivell lumínic en un 10 % respecte el previst
al projecte. La puntuació màxima possible serà de 5 punts.
Es puntuarà amb 5 punts a les empreses que ofereixin instal·lar unes lluminàries que
augmentin el valor mig de la il·luminació en tots els quadres situats per sota de la B23 a
partir d’un 10 %.
Les lluminàries hauran de ser de la mateixa casa i model de les ofertes sense millora
però amb un equip òptic de més potència que permet aquest augment de la il·luminació.
9.2.5 Per la instal·lació de nodes bidireccionals en una sèrie de quadres. La
puntuació màxima possible serà de 5 punts.
L’empresa que ofereixi la millora obtindrà 5 punts i la que no la ofereixi 0 punts.
La millora consistirà en la instal·lació de nodes bidireccionals en comptes
d’unidireccionals als següents quadres: AP117, AP273, AP236, AP126, AP046, AP174,
AP224, AP18.
Relatiu a aquest criteri, a l’annex es documenten les característiques tècniques que ha
de complir els nodes bidireccionals proposats per la millora.
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10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
10.1 Sobre A. Documentació administrativa
La que correspongui per certificar la classificació empresarial exigida i la següent:
• Compromís signat pel licitant de que s’assignarà un Enginyer Industrial o Enginyer
Tècnic Industrial o equivalent (amb les mateixes competències d’acord als nous
estudis reglats) de plantilla com a cap de les obres. S’aportarà el currículum de
l’enginyer escollit.
• Compromís signat pel licitant en el que assumeix la redacció i la tramitació davant
indústria dels projectes de legalització de les distintes instal·lacions d’acord al
previst a projecte i la contractació de la nova potència resultat de la nova situació
després de la renovació efectuada.
• Compromís signat pel licitant de que realitzarà la verificació de totes les
instal·lacions mitjançant tants estudis lumínics com siguin necessaris sobre el
terreny per demostrar que tant el grau d’il·luminació com la uniformitat
aconseguides són similars a les de projecte i d’acord a l’especificat al plec de
condicions tècniques.
Aquest compromís ha de contemplar també la realització de totes les actuacions
que sigui necessàries, sense cost per l’ajuntament, en cas de detectar zones que
no compleixen amb els requisits d’il·luminació de projecte.
• Certificat signat per l’ajuntament que acrediti que el licitant ha visitat les
instal·lacions. Els licitadors, per realitzar l’estudi de les instal·lacions actuals i
abans de redactar la seva oferta han de realitzar de forma obligatòria una visita
a les instal·lacions, sol·licitant prèviament autorització al responsable del
contracte per tenir accés a les mateixes.
10.2 Sobre B. Sobre els criteris avaluables mitjançant judici de valor
Es prepararà un volum o capítol diferenciat per a cadascun dels criteris avaluables.
10.2.1 Volum 1. Documentació relativa al criteri 9.1.1
• Justificació del plec de condicions tècniques
o Documentació tècnica de tots els equips a instal·lar, demostrant punt a
punt totes les característiques tècniques del plec de condicions tècniques
del contracte ja sigui mitjançant el corresponent assaig o certificat
corresponent.
o Ha de quedar perfectament clar el compliment de tots els requisits de
l’apartat 8 del plec de condicions tècniques.
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• Presentació dels següents certificats i assaigs:
o

REQUISITS OBLIGATORIS PEL FABRICANT:
S’haurà de lliurar la següent documentació relativa al fabricant de les
lluminàries:




o

CERTIFICATS UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor, (“Sistemas de
Gestión de la Calidad. Requisitos”) o Norma equivalent europea.
CERTIFICATS UNE-EN-ISO 14001:2004, en vigor, Normas de
Gestión Medioambiental, o altres certificats equivalents.
Certificat del fabricant/s d’estar inscrit/s en un SIG (Sistema
Integral de Gestió de Residus)

DIRECTIVES, NORMATIVES I ASSAIGS DE LABORATORI PER
LLUMINARIES Y EQUIPS:
S’exigirà el lliurament de la Declaració de Conformitat (marcat CE) de
cada una de les families de producte proposada. S’exigirà que dits
productes compleixin amb les Normes recollides dintre de les següents
directives (moltes incloses en el marcat CE), pel qual serà obligatori el
lliurament de l’assaig corresponent de cada Norma realitzat per un
laboratori independent acreditat per ENAC (o equivalent europeu) o per
un laboratori propi acreditat per una entitat externa com AENOR (o
equivalent europea):


Directiva de Baixa Tensió i Seguretat 2006/95/EC
•
•
•
•
•



UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y
ensayos.
UNE-EN 60598-2-3: Requisitos particulares de luminarias
de alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-5: Requisitos particulares de luminarias
(sólo para proyectores)
UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado general,
requisitos de seguridad.
UNE-EN 62471-2009: Seguridad fotobiológica de
lámparas y aparatos que utilizan lámparas.

Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC
•

UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las
características relativas a la perturbación radioeléctrica de
los equipos de iluminación.
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•

•

•



També és obligatori lliurar els següents assaigs per garantir la
qualitat de les lluminàries proposades:
•
•
•



Assaig fotomètric de la lluminària
Assaig de mesures elèctriques (segons CEI 121:96)
Assaig de temperatura màxima assignada (Tc) dels
components (segons CEI 34:77)

Para los balastos electrónicos que usen, será obligatorio entregar
los ensayos de laboratorio que acrediten el cumplimiento de las
Normas siguientes:
•

•



UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general.
Requisitos
de
inmunidad
en
compatibilidad
electromagnética
UNE-EN 61000-3-2: Límites para las emisiones de
corriente armónica (equipos con corriente de entrada
<16A por fase)
UNE-EN 61000-3-3: Limitación de las variaciones de
tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes
públicas de suministro de baja tensión para equipos con
corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una
conexión condicional.

UNE-EN 62384: Requisitos de funcionamiento para
dispositivos de control electrónico alimentados en
corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
UNE-EN 61347-2-13: Requisitos particulares para
dispositivos de control electrónicos alimentados con
corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

Serà obligatori lliurar l’assaig per cada familia de productes que
acrediti el compliment de la Norma EN 50581:2012 sobre RoHS.

• Presentació dels càlculs lumínics justificatius per les seccions de carrer
indicades al criteri 9.1.1 atenent al següent:
o

o

En tots el casos els càlculs hauran d’haver estat realitzats sota un
programa de càlcul lumínic homologat, i es presentarà el seu certificat
acreditant-lo.
El paràmetres de càlcul seran els mateixos que els utilitzats per fer les
simulacions de projecte.
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• Memòria tècnica sobre els equips a instal·lar:
o

Memòria tècnica en la que es descriguin breument però completament,
les característiques dels nous equips, lluminàries i elements de les
instal·lacions d’enllumenat amb els següents capítols:






Harmonització de lluminàries amb les de l’entorn
Uniformitat de la il·luminació proposada (fent referència als
resultats dels estudis luminotècnics presentats)
Equips a instal·lar en els punts de llum
Equips a instal·lar en els quadres
Altres equips a instal·lar

10.2.2 Volum 2. Documentació relativa al criteri 9.1.2
• Memòria tècnica en la que es descrigui completament el sistema de telegestió
proposat, incloent les característiques tècniques del sistema proposat, topologia
de la xarxa proposada, característiques de la plataforma de gestió, sostenibilitat
econòmica del model proposat i adequació de les actuacions demostratives
proposades a les necessitats del territori.
10.3 Sobre C. Sobre els criteris avaluables mitjançant fórmules
Es prepararà un volum o capítol diferenciat per a cadascun dels criteris avaluables.
10.3.1 Volum 1. Documentació relativa al criteri 9.2.1
• Oferta econòmica d’acord al model del plec
• Estudi econòmic de l’obra, amb la proposta de preus unitaris de cada partida del
projecte amb idèntics amidaments als de projecte per justificar la baixa de la
oferta.
• S’ha tenir en compte que a les partides alçades previstes al pressupost de les
obres no es pot aplicar cap baixa.
10.3.2 Volum 2. Documentació relativa al criteri 9.2.2
• Compromís signat per representant legal per l’execució de la sensorització del
quadre AP177 d’acord a les condicions de l’annex al plec.
• Memòria tècnica en la que es descrigui la totalitat de les actuacions necessàries
per implantar la sensorització, així com la descripció completa del sistema
escollit.
10.3.3 Volum 3. Documentació relativa al criteri 9.2.3
•

Compromís signat per representant legal amb el termini de garantia total, indicant
el termini en anys en el que es compromet a substituir la lluminària o la part de
la lluminària que ha deixat de funcionar de forma totalment gratuïta per
l’Ajuntament en un termini d’una setmana.

Pàg. 11/25

10.3.4 Volum 4. Documentació relativa al criteri 9.2.4
• Compromís signat per representant legal d’augment del nivell lumínic mig de totes
les zones de la ciutat situades a sota de la B23 del 10 % respecte del valor de
projecte.
10.3.5 Volum 5. Documentació relativa al criteri 9.2.5
• Compromís signat per representant legal per la instal·lació de nodes bidireccionals
en comptes d’unidireccionals als següents quadres: AP117, AP273, AP236,
AP126, AP046, AP174, AP224, AP18 d’acord a l’indicat a l’annex al plec.
11. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES
Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no
ser complertes com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, el
considerat en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació amb
l’art. 152 del TRLCSP.
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar
una justificació detallada del cost d’execució material, seguint la pauta i contingut
següent:
• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador
degudament signats.
• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament,
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el
moment de l’aprovació d’aquest plecs.
• Maquinària:
o

Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en
compte l’amortització de la màquina en cada cas.

o

Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de
l’empresa propietària de la màquina, degudament signat.

• Subcontractistes:
o

En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui
prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta
haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i
compromès degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert,
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar
el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real.
• Altres a valorar per l’òrgan de contractació.
En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una
garantia complementària del 5 %.
Pàg. 12/25

12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de
caràcter socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es
considera com a condicions especials les següents:

1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avís preventiu, declaració d’episodi o
alerta ambiental, l’adjudicatari resta obligat a implantar de forma immediata les
mesures que des de la Direcció d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin
transmeses durant la seva duració, d’acord al protocol aprovat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser:
a. Per contaminació d’NOx:
i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les
obres
ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra
b. Per contaminació de partícules:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Aturar treballs de moviments de terres
Aturar treballs d’enderroc
Aturar processos de fabricació
Reducció de jornada de treball
Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de
l’obra i al reg d’obres de cel obert amb aigua freàtica
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els
moviments de terra. Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de
l’episodi.
vii. Suspensió temporal de les obres
viii. Suspendre tots els enderrocs
En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista tindrà
dret a un augment del termini d’execució d’obra prèvia justificació i aprovació.

2. Serà una condició especial del contracte la de la valorització dels residus generats
per l’obra, atenent al seu caràcter potencialment contaminant. Aquesta condició es
donarà per acomplerta amb la presentació de tots els albarans corresponents al
trasllat dels residus a un centre de reciclatge o deixalleria.
13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Els responsables del contracte serà la Direcció Facultativa, nomenada en el moment
oportú.
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions que li siguin
comunicades per l’Ajuntament a través del responsable del contracte.
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Les relacions i comunicacions entre l’empresa adjudicatària del contracte i els diferents
serveis municipals implicats en l’ús i la gestió del futur edifici, es canalitzaran a través
del responsable del contracte, el qual actuarà com a interlocutor entre la propietat i
l’empresa adjudicatària.
El personal tècnic que designi l’Ajuntament per a les tasques de supervisió, atendrà
totes les consultes de l’adjudicatària i facilitarà a aquest tota la informació necessària
amb la major celeritat possible. Així mateix, posarà en coneixement de l’Ajuntament
l’estat dels treballs amb periodicitat setmanal.
En el moment de signar el contracte s’establirà un pla de treball, ajustat al termini
d’execució, en el qual es concretaran aspectes com el calendari i lloc de reunions, el
protocol de comunicacions, les presentacions prèvies a l’Ajuntament, i tots aquells altres
aspectes que puguin contribuir a la correcta realització del contracte.
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions oportunes
que li siguin determinades per l’Ajuntament a través dels responsables del contracte.
Aquest podrà donar les ordres oportunes i introduir les variacions que, de manera
raonable i sense modificació substancial del contracte, puguin contribuir a la correcta
execució d’aquest i a millorar els objectius del contracte.
14. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els
rètols informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà
l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre entitat, el cartell homologat
corresponent a aquesta.
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a
l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que
es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s’indicaran
les restriccions que calgui en cada cas.
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars i
establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als aparcaments
privats. Tots aquests elements que siguin necessaris per adaptar aquests accessos,
aniran al seu càrrec un cop que la direcció facultativa doni el vistiplau a aquests.
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com
de la seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El director de l’obra
pot ordenar que s’instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan
instal·lats.
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals
esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que
s’originen aniran a càrrec seu.
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general
de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista.
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15. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Son també obligacions del contractista les següents:
a. Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de
les obres.
b. Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de protecció a les persones amb disminució, de seguretat social i de seguretat
en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució
de l’obra.
c. Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista
informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles
actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest Servei supervisarà
la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per part del
contractista.
d. El contractista haurà de realitzar un estudi de senyalització i desviament de trànsit
provisional, previ a l’inici dels treballs, que haurà d’estar conformat, tant per la direcció
facultativa de les obres, com per Policia Local, de totes les zones en les que s’està
treballant, així com de la zona d’afectació d’aquesta.
e. Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada
per la realització de les obres, així com les zones adjacents.
f. El contractista protegirà, al seu cost, els arbres que es trobin dins de l’àmbit d’obres i
que puguin estar afectats per les obres. En tot cas resta obligada a prendre totes les
mesures que els serveis tècnics donin per tal de protegir l’arbrat de cops de maquinària
que els puguin fer malbé. En cas de que algun arbre pateixi danys que comprometin la
seva supervivència, el contractista plantarà un exemplar de la mateixa tipologia i mides
allà a on l’indiquin els Serveis Tècnics Municipals sense cap cost per l’Ajuntament.
g. Per tal d’accedir als habitatges, comerços o aparcaments privats, el contractista
col·locarà en tot moment plataformes metàl·liques per pas de vehicles, i sempre que la
direcció facultativa ho consideri convenient, passeres amb baranes per accedir als
habitatges. En tot moment, es facilitarà sempre que l’obra ho permeti, el pas de vehicles
per a càrrega i descàrrega.
h. Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació.
i. Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i ferse càrrec de les despeses corresponents.
j. Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a
l’abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb
presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD
842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i
modificacions posteriors.
k. Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i
unitats d’obres, i dels informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici
d’aquells previstos en el Plec de prescripcions tècniques i en el projecte executiu, en
una quantitat no superior al 1 % del pressupost de l’obra en P.E.M.; havent de
desenvolupar el pla de control de qualitat del projecte.
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l. Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos
els assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes les instal·lacions existents
en l’obra.
m. En el cas d’haver d’executar moviments de terres, es regarà la zona d’obres per
minimitzar l’impacte de la pols.
n. El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de
solucionar qualsevol incidència relacionada amb les obres. S’assignarà un Enginyer
Industrial o Enginyer Tècnic Industrial o equivalent (amb les mateixes
competències d’acord als nous estudis reglats) de plantilla com a cap de les
obres.
o. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei i prendre les mesures necessàries
per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la correcta gestió dels residus i
els embalatges. Així mateix, son a càrrec seu totes les despeses necessàries per
aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador.
p. Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que puguin
sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en
el cas que l’ajuntament així ho requereixi.
q. Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres,
periòdicament al llarg de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que
incorporarà totes les modificacions que hi hagin hagut en l’execució del projecte, a
càrrec del contractista i sense cost per l’Ajuntament. La documentació a incloure és la
següent:
•

Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment
executada (plànols As Built).

•

Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el
Sistema d’Informació del Clavegueram d’Esplugues, inclosa a l’annex, en el
cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram.

•

Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que
siguin necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu.

•

Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de
realitzar respecte del projecte aprovat.

•

Control de Qualitat de les obres.

•

Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i
recanvis, adjuntant relació amb les dades (denominació, raó social, etc.) de
les seves empreses fabricants o subministradores, incloent si és el cas els
certificats de conformitat d’acord a les Normes d’aplicació dels materials.

•

Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les
instal·lacions.

•

Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o
llicències que hagin de concedir els organismes competents de qualsevol
Administració o qualsevol altre organisme privat que fos competent per a
totes aquelles màquines i instal·lacions que ho requereixin i siguin
necessàries per a l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment
a:
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o La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de cedir
a l’Ajuntament.
o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part
d’una EIC acreditada de la totalitat de les instal·lacions sotmeses a
reglamentació específica, així com el control inicial favorable de
l’activitat per part d’una ECA.
Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis
es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. Aquests
documents es lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte estableixi
l’ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el termini màxim
d’un mes des de la data de recepció de les obres i és condició per procedir
a la liquidació de les obres.
r. S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant
indústria dels projectes de legalització de les distintes instal·lacions, sense cost per
l’Ajuntament i la contractació de la nova potència resultat de la nova situació després de
la renovació efectuada.
s. El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar
tots els elements de mobiliari urbà que tinguin escomesa elèctrica, inclosos els drets de
les companyies de serveis.
t. En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de l’ajuntament,
el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o
senyalització que no formi part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona.
u. Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal abans de l’inici de les obres que
s’haurà de justificar degudament i mantenir actualitzat en funció de l’evolució de les
obres.
v. El contractista realitzarà la verificació de totes les instal·lacions mitjançant tants
estudis lumínics com siguin necessaris sobre el terreny per demostrar que tant el grau
d’il·luminació com la uniformitat aconseguides són similars a les de projecte:
• Compliment dels càlculs luminotècnics de totes les seccions de carrer garantint el
següent:
o No es consideraran vàlids aquells amidaments que presentin uns resultats
inferiors a un 5 % respecte als valors de referència de luminància o
il·luminància (Lm, Em, Emin), uniformitat global o longitudinal (Uo i UI) i
un 25 % relació d’entorn(SR) en les seccions on siguin d’aplicació
algunes d’aquestes magnituds d’acord als estudis de projecte.
16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
efectuar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns
públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es puguin
derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament s’allibera de tota responsabilitat o
reclamació que li pogués ser exigida al respecte.
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L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que
s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i
perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa
indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs
realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els
danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució d’aquest contracte.
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista
respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva
recepció.
Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de
construcció, fins la recepció provisional. Per tant, serà responsable dels béns propis dels
que disposi i de la obra executada, així com dels materials en propietat o entregats per
l’Ajuntament.
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista
i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest
concepte.
El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i
prejudicis que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb
ocasió o com a conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu
càrrec, o de una deficient organització de les obres.
Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les
seves condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis
causats, compensant, així mateix, als perjudicats.
El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una
cobertura mínima de 1.000.000,00 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per
la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present
contracte.
17. REVISIÓ DE PREUS
No procedirà la revisió de preus, ja que el termini d’execució de les obres és inferior a
un any.
18. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
18.1 Modificacions no previstes
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de
la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i,
en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no superi el 50% del preu
d’adjudicació del contracte.
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Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la
suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres.
18.2 En general
No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació prèvia, quan
consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades sobre les previstes
en els mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % del preu primitiu del contracte
i quan existeixi crèdit suficient per finançar-les.
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que produeixin
augment, reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de les
previstes al contracte. En cas de supressió d’obres, el contractista no té dret a reclamar
indemnització.
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 206 de
la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i,
en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no superi el 20% del preu
d’adjudicació del contracte.
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la
suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les modificacions del
contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò establert a l’article 206 de la LCSP.
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l’article 242.4
de la LCSP.
19. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la seva
modificació d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat d’obra no inclosa
en els preus que figuren en el projecte, quadre de preus o pressupost, per part de la
direcció facultativa, amb el vist i plau del responsable municipal del contractem, es
formularà un nou preu contradictori.
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en aquest
contracte: s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials
contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran aquells nous preus simples no
inclosos en el projecte.
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts
per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del projecte, amb
una reducció d’un 4% sobre aquest, i l’òrgan de contractació ho haurà d’aprovar.
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l’aplicació
dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici
industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s’ha previst sobre la modificació
del contracte, és obligatòria la seva execució per part de l’adjudicatari.
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20. SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial o total de
la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord
amb l’article 215 de la LCSP.
El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció
de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del
subcontractista. A més, en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la
seva aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa
i a la seva experiència.
21. TREBALLS DEFECTUOSOS
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i demés documents del projecte, o
encara fent-ho, els materials no són de la qualitat requerida, s’endevenen vicis o
defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades per creure que existeixen
vicis ocults en la obra executada, el contractista haurà de demolir-la i refer-la fins deixarla a completa satisfacció de la Direcció Facultativa.
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles,
podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada per
la Direcció Facultativa.
Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva execució, així
com els materials, ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions eximeixen al
contractista d’aquesta responsabilitat.
22. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària per al bon
desenvolupament del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no
podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la direcció facultativa.
L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la jerarquia i de les competències
dels responsables, es donarà a conèixer a tots els interessats i s’exposarà a l’indret de
l’obra.
El cap d’obra del contractista serà el responsable de la bona marxa dels treballs i del
comportament del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els
serveis municipals corresponents, companyies de serveis, el responsable del contracte,
i la direcció facultativa.
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà
de comunicar a l’ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També
haurà de comunicar els canvis que es puguin produir.
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23. FACTURACIÓ
En certificacions mensuals, aplicant al cost de les partides de projecte l’amidament de
les unitats d'obra realment executades. Finalment, abans d’aplicar impostos, s’aplica la
baixa lineal adjudicada, calculada tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu
de licitació. Per tant, no apliquen els preus unitaris indicats pel licitant en la seva oferta,
que serveixen només per justificar la baixa i possibles baixes desproporcionades.
El que li comunico pel seu coneixement i als efectes adients.
24. PENALITATS
Imposició d’una penalitat de 300 € per cada dia de demora en la finalització del termini
d’obra ofert.
25. GARANTIA
La garantia mínima que s’ha de certificar per les lluminàries és de 10 anys. A partir
d’aquesta garantia, d’acord als criteris de puntuació del concurs, es podrà oferir un
augment de la garantia total de fins a 15 anys.
El contractista dipositarà una fiança del 5 % del cost del contracte per respondre de les
deficiències durant el període de garantia de les obres d’un any.
Al tractar-se d’un cas especial en el que es valora en els criteris de valoració del concurs
el compromís de garantia total en la duració de les lluminàries, s’exigirà el dipòsit d’una
fiança de un 5% més fins a un total del 10 % del cost del contracte. Per tal de garantir el
compliment d’aquest compromís de garantia total en les lluminàries, la fiança no es
retornarà fins el moment en el que finalitzi el termini de garantia total al qual s’ha
compromès l’adjudicatari segons les especificacions del plec.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients.

El present informe consta de 21 pàgines i annex.

El Director de Manteniment i Espai Públic
Firmado digitalmente por TCAT P Jose Maria
Gonzalez Lera - DNI 44199398E
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament d'Esplugues de Llobregat,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=Gonzalez Lera,
givenName=Jose Maria,
serialNumber=44199398E, cn=TCAT P Jose
Maria Gonzalez Lera - DNI 44199398E
Fecha: 2018.12.18 10:53:24 +01'00'

José María González Lera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEX – MILLORES AL PROJECTE
1. Per la millora d’instal·lació de sensors de presència en el quadre AP177 (Criteri
9.2.2)

En la imatge es veu el número de punts afectats per la zona de detecció de presència
són un total de 29 punts.
La solució a implantar ha de permetre que en funció de la detecció de persones o
vehicles en qualsevol punt de la zona il·luminada per aquest quadre s’activi una
il·luminació major mitjançant la regulació del quadre, a més, sectoritzat per zones a on
es detecta la presència.
El licitant que ofereixi la millora ha de preparar una memòria tècnica en la que descrigui
el sistema que s’utilitzarà en cas d’oferir-la.
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2. Per la instal·lació de nodes bidireccionals en una sèrie de quadres. (Criteri 9.2.5)
Millora per la instal·lació de nodes bidireccionals als següents quadres: AP117, AP273,
AP236, AP126, AP046, AP174, AP224, AP189.
En grandària i constructivament els nodes bidireccionals són similars als nodes
unidireccionals prevists a projecte.
L'arquitectura és similar a les dels nodes bidireccionals, només aquest tipus de nodes
és capaç de realitzar una major quantitat de funcions i amb característiques millorades,
tal com s'indica a continuació.
Les principals característiques de la solució de punt a punt amb nodes bidireccionals per
a la il·luminació són:
•

Encès, apagat i regulació d'acord a un horari preestablert, modificable en temps
real des de qualsevol ubicació a través de determinades credencials i possibilitat
de fer-se en cada un dels punts de llum.

•

Reducció de consums energètics i de costos en tasques de manteniment,
mitjançant la gestió d'alarmes en temps real a nivell punt de llum, el que permet
prestar un servei de qualitat en la substitució d'equipament avariat, actes
vandàlics, etc. i detecció d'avaries de forma instantània.

•

Possibilitat d'incorporar solucions de Smart City en cada un dels punts de llum en
permetre instal·lar sensors / càmeres que permeten adaptar de forma automàtica
la il·luminació pública a les condicions meteorològiques, de trànsit, vianants, etc.

•

Possibilitat d'utilitzar la xarxa d'enllumenat públic com un element per transmetre
dades d'altres aplicacions, després d'instal·lar sensors d'altres aplicacions
(control de residus, xarxa d'aigua, ocupació de pàrquings, ...).

L'arquitectura és la següent:
1. Concentrador
Es tracta d'un dispositiu d'última generació que gestiona la xarxa d'enllumenat des del
quadre elèctric, i transfereix les dades cap al núvol, fent-los accessibles des del centre
de control, així com des de qualsevol dispositiu mòbil.
Les principals característiques d'un concentrador són:
•
•
•
•

Sistema Operatiu d'última generació
Comunicacions PLC de Banda Ampla amb les lluminàries
Connexió amb el núvol mitjançant 3G, F.O., ADSL, WIMAX, Wi-Fi, etc.
Mesurador integrat d'energia trifàsic / monofàsic (V, I, Pactiva, proactiva, FP,
consums acumulats quart-horaris, etc.), per a cada un dels circuits.
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•

Rellotge astronòmic integrat

El cervell de la instal·lació tindrà les següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processador mínim a 1GHz
Memòria RAM mínim 1GB DDR2
Memòria SD industrial 8GB ampliable a 32 GB o fins i tot de major capacitat.
Bateria back-up per enviament d'alertes per fallades en alimentació
Funcionalitats addicionals:
Enviament d'alertes per SMS / correu electrònic
Web server instal·lat en capçalera
Detecció de fallada d'alimentació
Entrades i sortides de propòsit general a partir dels "Actuadors MR"
Comunicacions RS-485 / MODBUS que permet afegir mòduls extensors
d'entrada / sortida de relés i mesures de potència
Addició de sensorització, càmeres de videovigilància, ...

2. Node / Controlador
Es tracta d'un dispositiu de sensorització que, instal·lat en cada lluminària, aporta serveis
avançats de Smart City als ciutadans, municipis i companyies de manteniment i de
serveis energètics.
Les principals característiques dels nodes de regulació bidireccionals són:
•
•

•
•

•
•

•
•

•

Control 1..10V o DALI
Sortida de control que permet regular el dimming de qualsevol dispositiu
connectat, bé sigui balast electrònic regulable o driver LED i en cada un dels punts
de llum de manera independent.
Rellotge en temps real
Correspon a rellotge en temps real. Això permet que els nodes, un cop han rebut
la seva primera programació puguin funcionar en manera autònoma
indefinidament, sense necessitat de connectar amb la capçalera.
Interfície de comunicació
Interfície de comunicació que permet connectar diversos dispositius al node
utilitzant el mateix bus, generalment sensors. Els més comuns per a aquest tipus
d'aplicacions són els de temperatura, humitat i lluminositat.
Ethernet (Opció)
Ethernet amb connector RJ-45 femella. Aquesta funció permet connectar
qualsevol dispositiu IP mitjançant una connexió d'Ethernet (TCP / IP). Existeix
gran varietat de dispositiu IP, els més comuns són càmeres, punts d'accés Wi-Fi
i panells informatius.
Detecció d'errors en la lluminària (Opció)
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•

•
•

Funcionalitat que permet detectar errors d'alimentació al balast electrònic o driver
connectat al node. Pot detectar una fallada de no funcionament, així com un
consum anormal (fora de rang).
Mesura (Opció)
Els nodes equipats amb aquesta característica, realitzen una mesura de potència
i energia en cada punt de llum (V, I, Potència, Energia i Factor de Potència) sent
possible transmetre-la en temps real al centre de comandament. Aquesta mateixa
funció es pot utilitzar per detectar mal funcionament en un punt de llum concret.
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