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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
ENERGÈTIC, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES, AMB EL SEU SISTEMA DE TELEGESTIÓ, DE L’AJUNTAMENT DE
VILADECANS; EL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS APARELLS ELEVADORS I
PLATAFORMES ELEVADORES DE LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, INCLOSES
LES ESCOLES; I EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, SENSE OPCIÓ A COMPRA, DE
L’ENLLUMENAT DE NADAL.

1

OBJECTE

El present plec té com a principal finalitat contractar la gestió integral de l'enllumenat públic
que preveu la millora de l’eficiència i estalvi energètic, tot assegurant el correcte
funcionament de les instal·lacions d’enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i
enllumenats de Nadal (subministrament i col·locació), mantenint el nivell de servei pel que
van ser projectades les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan
procedeixi, reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, millores,
modificacions, etc. També és objecte del servei la conservació i manteniment del aparells
elevadors i plataformes del edificis municipals, per tal de garantir el seu correcte
funcionament.
D’acord amb l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), els
serveis a contractar tenen per finalitat realitzar les següents prestacions obligatòries:


SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I EL
SEU SISTEMA DE TELEGESTIÓ





SERVEI DE MANTENIMENT DE SEMÀFORS I EL SEU SISTEMA DE TELEGESTIÓ
SERVEI DE L'ENLLUMENAT DE NADAL
SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS I PLATAFORMES
TREBALLS COMPLEMENTARIS
INVERSIONS
 SERVEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, que inclou






Servei de Gestió tècnica i de Mesura i Verificació del rendiment energètic





Servei d’Actuacions de Conservació de l’Energia
 Actuacions inicials
 Actuacions addicionals
NOVA INSTAL·LACIÓ DE BÀCULS I COLUMNES (ABL)

L’Empresa Contractista serà responsable de l’execució d’aquests Serveis. L’Ajuntament
disposarà de l’estructura tècnica de supervisió per establir els plans, coordinar els treballs,
controlar les realitzacions i, en general, verificar i assegurar que les prestacions estiguin en
condicions de satisfer les seves exigències.
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2

ÀMBIT DEL SERVEI

2.1 Extensió territorial
El present contracte inclou totes les instal·lacions connectades a la Xarxa d’Enllumenat
Públic, semàfors i el seu sistema de telegestió, així com el seu enllumenat de Nadal
existents en el terme municipal de Viladecans, i a tots i cadascun dels seus components.
El contracte també contempla, a partir de l’01/12/21 la incorporació del sector anomenat
PPU-01 de Ca n’Alemany. (Annex 3.2)
L’àmbit d’aplicació són tots els punts de llum d'enllumenat públic i semàfors de propietat o
competència municipal del terme municipal de Viladecans així com els seus sistemes de
telegestió en base a l’inventari més recent disponible, descrit als Annexes 3.1, 3.2 i 3.3, i
d’acord amb les actualitzacions que preveu el present plec.
També inclou els aparells elevadors i plataformes dels edificis municipals relacionats en
l’Annex 3.4. L’empresa Contractista haurà d’assumir qualsevol altre aparell elevador que
s’instal·li en el municipi.
L’adjudicatari serà responsable com a mantenidor davant del Departament d’Indústria de la
Generalitat de les instal·lacions de l’enllumenat públic, semàfors, amb els seus sistemes de
telegestió així com l’enllumenat festiu i aparells elevadors i plataformes.

2.2 Instal·lacions actuals
El Contractista haurà d’acceptar les instal·lacions existents fent-se càrrec de les mateixes en
les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació obliga a
mantenir els elements de tota classe instal·lats, des del primer dia d’entrada en vigor del
contracte, sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia
autorització dels Serveis Tècnics Municipals (en endavant STM) de l’Ajuntament, la qual
haurà de ser sol·licitada pel Contractista de forma raonada i per escrit i realitzar la
legalització de les instal·lacions que no ho estiguin en el moment de fer-se l’adjudicació,
signant els projectes que calguin al seu compte.
Per aquest motiu, el Contractista haurà de manifestar mitjançant l'annex que té complet
coneixement de:
-

La naturalesa de la instal·lació.
L’estat de totes les instal·lacions i equips de la instal·lació, la gestió de la qual li és
encomanada.
Les condicions particulars d’accés lligades a la seguretat i a les especificacions de
les seves instal·lacions.

2.3 Instal·lacions futures
El Contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions de
l’Enllumenat Públic i semàfors amb els seus sistemes de telegestió, que l’Ajuntament realitzi
o rebi de tercers, i de tots els nous aparells elevadors i plataformes dels edificis municipals.

2021
Plec Prescripcions Tècniques Manteniment Enllumenat Públic, Ascensors

6

Departament d’Espai Públic

Les noves instal·lacions realitzades per tercers abans de la seva recepció per part de
l’Ajuntament, hauran de ser revisades pels STM i pel Contractista, els quals emetran el seu
informe a fi que l’Ajuntament pugui prendre la decisió que consideri oportuna (aquesta
revisió anirà a càrrec del Contractista).
Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l’empresa instal·ladora que les
hagi portat a terme qui haurà de respondre de la reparació d’avaries i de la substitució del
possible material defectuós. El manteniment de les noves instal·lacions anirà a càrrec del
Contractista.
En qualsevol cas, el Contractista queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat per
un valor equivalent a l’import dels treballs efectuats, quan l’empresa instal·ladora no doni
solució a les possibles avaries dins dels terminis màxims que per cada cas estableix aquest
contracte.
No obstant l'anterior, si el Contractista detectés cap anomalia de solució immediata, o que
afectés a la seguretat, de connexió de diferencial o magnetotèrmic, de programació de
rellotge etc., estarà obligat a efectuar-ho de forma immediata, ja que per aquest concepte
rep la corresponent contraprestació econòmica.
Així mateix i des de la posada en marxa de les noves instal·lacions fins a la data en que
finalitzi el seu període de garantia, l’empresa adjudicatària queda obligada a realitzar el
control d’encesa i apagada, atendre les urgències que es produeixin, portar el control del
consum energètic, comunicar les incidències tant a l’Ajuntament com al Contractista que
ostenta la garantia i fer el seguiment de la reparació o esmena en temps i forma, sense que
per aquest concepte pugui reclamar cap mena de compensació econòmica addicional. El
Contractista controlarà que els consums són els previstos al projecte, i quan no es
complexin s’analitzaran les causes i es reclamarà al responsable dels desviaments
(projectista, instal·lador, fabricant,...) perquè assumeixi les quantitats abonades per excés i
que procedeixi a les rectificacions necessàries perquè la instal·lació funcioni segons els
paràmetres previstos.

2.4 Modificacions de les instal·lacions
Si durant la vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar els element de les
instal·lacions o s’adopten altres sistemes, el Contractista quedarà obligat a acceptar la
conservació dels mateixos, prèvia elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus
contradictoris que corresponguin, i que seran elaborats tenint com a referència els que
consten en l’oferta presentada pel Contractista.
Si el Contractista cregués oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, haurà de
comunicar la seva petició als STM, sense el consentiment dels quals no es podran realitzar
els esmentats canvis.
El responsable de l’Ajuntament es reserva el dret de variar qualsevol element de la
instal·lació si, per raons operatives o tecnològiques, ho considera convenient. Així mateix
l’Ajuntament manté, en tot moment, el dret d’actuar directament a les instal·lacions o a
través de qualsevol instal·lador en qui ho delegui, comunicant-ho adequadament al
Contractista.
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3

DISPOSICIONS GENERALS

3.1 Reglaments i normes d’aplicació
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la realització de les obres i
assaigs dels elements integrants de les installacions, seran els següents:
-

-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries,
actualment en vigor.
Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia.
Decret de 12 de març de 1954 i les seves modificacions posteriors.
Normes U.N.E. de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització, que resultin
d'aplicació.
Llei reguladora de residus, en vigor.
Llei de prevenció de riscos laborals, en vigor.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del
medi nocturn.
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat públic exterior i les
seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, aprovat pel Reial decret
1890/2008, de 14 de novembre
Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats.

A més de les ressenyades, seran d’aplicació qualsevol disposició, norma o reglament de
caràcter europeu, estatal, autonòmic o local, relacionat amb l’objecte de la contracta i que
sigui vigent a la data d’adjudicació.
Qualsevol norma o instrucció s’entendrà modificada o substituïda per l’última edició total o
parcial en vigència.

3.2 Modificacions inventari
Hi ha prevista una modificació d’inventari, contemplada ja en aquest Plec de Prescripcions
Tècniques i inclosa a la contracta, corresponent a la incorporació a l’01 de desembre de 2021
del sector anomenat PPU-01 de Ca n’Alemany. (Annex 3.2).

3.3 Contradiccions i omissions
Les omissions als annexes o auditoria, o les descripcions errònies dels detalls del servei que
siguin indispensables per a dur a terme les prestacions exposades que hagin de ser realitzats,
no només no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls, sinó que, ans
al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correctament
especificats.
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4

ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

4.1 Pla bàsic de funcionament, organització del servei
Els licitadors presentaran a la seva oferta un pla de funcionament del servei, detallant
particularment:
- Organigrama detallat i horaris del conjunt de personal directe i indirecte destinat al
servei i d’aquell que estarà disponible per a cobrir les necessitats que es produeixin.
- Relació de les categories previstes en tots els nivells amb les corresponents funcions.
- Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control. Es detallarà els treballs
programats per cada equip de treball i els horaris en que es duran a terme, així com la
planificació dels mateixos.
- Relació de vehicles i mitjans previstos.
- Calendari de posada en funcionament del contracte.
Dins la seva organització el Contractista ha de preveure mecanismes que permetin:
-

Variar i flexibilitzar les programacions establertes, segons les necessitats de cada
moment, amb el vistiplau de l’Ajuntament.
Proporcionar en un termini curt de temps, totes les dades requerides per l’Ajuntament.

En cas de treballs motivats per “Força Major” (nevades, inundacions, catàstrofes, accidents,
etc.), el Contractista assumirà la responsabilitat de la disponibilitat de la plantilla de personal
assignada a aquest contracte tot i que en algun cas fos necessari fora de l’horari normal de
treball, fins i tot afegint-hi més mà d’obra que la especificada en el contracte; i subministrant
els materials i mitjans mecànics auxiliars que fossin necessaris, tot això a petició dels STM i
dintre del marc de les possibilitats de l’empresa.

4.2 Tècnic encarregat dels treballs per part del Contractista.
El Contractista estarà obligat a posar al front del contracte a un Enginyer Tècnic Industrial o
Superior (especialitat Electricitat) que serà el Cap de la Contracta, 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, que haurà
de donar el vist-i-plau.

4.3 Responsable Tècnic de l’Ajuntament.
L’Ajuntament designarà un responsable tècnic del contracte sobre el que recauran les
atribucions i responsabilitats que, tant en ordre a la programació, coordinació i organització
dels treballs, com el seu desenvolupament, inspecció, control, recepció i certificació preveu
el present Plec de Condicions pel responsable de l’Ajuntament.
El Contractista estarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al responsable
de l’Ajuntament pel desenvolupament de les funcions que té encomanades.
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4.4 Disposició de personal
El Contractista disposarà del personal necessari per a complir i satisfer les exigències
d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, i complirà amb els seus empleats la legislació i
els convenis vigents que els afectin. A l’inici de la contracta, el Contractista presentarà un
organigrama del servei especificant la plantilla i les comeses i funcions de cadascun dels llocs,
per cobrir el servei com a mínim de dilluns a divendres de les 7 a les 23 h., complint totes les
prescripcions d'aquest plec. Qualsevol variació posterior haurà de ser prèviament aprovada per
l'Ajuntament.
Si el responsable de l’Ajuntament, com a conseqüència de la prestació del servei, considera
convenient modificar l'organigrama, podrà exigir-ho justificadament al Contractista.
Sempre que sigui sol·licitat per l’Ajuntament, el Contractista facilitarà tota aquella informació
que permeti comprovar la plantilla i identificar als responsables de cada feina.
De la mateixa manera, el Contractista subministrarà qualsevol informació que li sigui
requerida per l’Ajuntament en referència als pagaments corresponents a la Seguretat Social
i Impostos en general, sempre que estiguin relacionats amb aquest contracte.
Els STM podran imposar que es separi del servei o s’apliqui sanció a qualsevol treballador
adscrit al servei sempre i quan doni motiu de queixa.
Els STM tindran autoritat sobre el personal del contracte, encara que procurarà donar les
ordres a través del responsable tècnic de la contracta i, en tot cas, informaran al Contractista
de les instruccions que doni directament.
El personal mínim previst pel servei, amb dedicació exclusiva, serà:
-

Responsable tècnic de la contracta: Enginyer Tècnic Industrial o superior (especialitat
Electricitat).
Encarregat del servei.
Equips de treball: 4 operaris especialitzats que atendran diàriament les necessitats
del servei.

A més, s'haurà de disposar del següent personal de suport:
-

-

Responsable oficina tècnica: enginyer tècnic industrial o superior amb especialitat
electricitat o electrònica: Redacció de projectes, legalitzacions, etc,...
Tècnic en gestió energètica i informàtica: Assessorament i interpretació de dades,
Posada en funcionament i manteniment del software de telegestió, Actualització base
de dades cartogràfica i alfanumèrica, etc.
Administratiu: Redacció comunicats de treball, pressuposts, informes, gestió
telefònica, etc.

El Contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:
-

Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el
públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
Uniforme: Tots els operaris assignats al servei han d'anar amb uniformes que
permetin una ràpida i clara identificació.
El Contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant
qualsevol problema que es plantegi al respecte.
Estricta neteja de tots els materials emprats.

2021
Plec Prescripcions Tècniques Manteniment Enllumenat Públic, Ascensors

10

Departament d’Espai Públic

Tot el personal adscrit directa o indirectament al servei, haurà de ser suplert de manera
immediata en cas de vacances, baixes, etc. de manera que durant tot l’any es disposarà del
100% dels efectius.
4.5 Disposició d’eines i equips
El Contractista haurà de disposar del material de mesura, equips mecànics i de
telecomunicacions necessaris per portar a terme les tasques encomanades al present plec.
Els relacionats a l’oferta i que siguin acceptats per l’Ajuntament es trobaran a disposició del
servei sempre que sigui necessari.
Els equips de mesura hauran d'estar convenientment homologats i calibrats, i tots els mitjans
en general hauran de trobar-se en perfectes condicions d'utilització i seran comprovats
periòdicament pel Contractista.
Els equips mínims que es posaran al servei del contracte són:
Equips de mesura:
-

Tenalles volt-amperimètriques per a cada equip.
Mesuradors d’aïllaments i terres.
Voltímetre-amperímetre registrador.
Mesurador de cosinus de "fi"
Analitzador d’harmònics en la xarxa.
Mesurador digital de gruix de revestiments.
Luxímetre enregistrador mòbil per situar damunt del vehicle.
Luxímetre de mà
Localitzador d’avaries soterrades.
Detector de continuïtat de cables soterrats.

Equips mecànics:
-

1 grup de soldatge portàtil amb l’equip de soldadura complert.
2 màquines perforadores-percutores trencapaviments.
2 martells demolidors.
2 compactadores per al piconat de rases.
2 grups electrògens d’1 KVA.
1 caixa complerta d’eines per a cada operari.
2 compressors (P=3atm) amb pistola per a la neteja de lluminàries.
2 escales de tisora fins a 5 m d’alçada, antilliscants.

Equips de telecomunicacions:
-

Telèfon mòbil per a l’encarregat del servei.
Telèfon mòbil per als operaris destinats al servei.
Telèfon mòbil per a l’equip d’avisos urgents.
Línia telefònica per a la comunicació d’avisos i avaries.
Contestador automàtic.
Els necessaris per al control centralitzat de l’enllumenat públic i semàfors amb els
seus sistemes de telegestió.

2021
Plec Prescripcions Tècniques Manteniment Enllumenat Públic, Ascensors

11

Departament d’Espai Públic

4.6 Disposició de vehicles
El Contractista haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es
posaran al servei de la contracta sempre que sigui necessari i que es trobaran al local del
Contractista:




1 camió cistella que arribi a una alçada de 15 metres.
2 furgonetes per trasllat de materials.
1 vehicle lleuger per visites d'obra.

A més es tindrà disponibilitat en un màxim de tres hores de qualsevol altre vehicle que sigui
necessari per l’execució de les tasques contemplades en el present plec, com a mínim un
camió grua per col·locació i/o retirada de punts de llum.
En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei,
pel que el Contractista haurà de disposar del material de reserva per a casos d’urgència.
Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat havent passat la Inspecció Tècnica
de Vehicles (I.T.V.) i hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació
vigent. Hauran d'anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables amb els colors i
logotips del que informarà l'Ajuntament un cop adjudicat el contracte
El Contractista lliurarà una relació de vehicles amb dedicació exclusiva amb detall de la
marca, model, matrícula i especificacions tècniques, així com les funcions a les que anirà
destinat.

4.7 Locals i oficines
El Contractista ha de disposar d’un local que tingui l’extensió suficient per encabir les
següents dependències: Oficines administratives, magatzem de materials, dependències pel
personal, aparcament per a vehicles i magatzem per la maquinària i equips destinats al
servei.
El local es trobarà situat dins del terme municipal de Viladecans.
Aquestes instal·lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini màxim de 3 mesos
des de la data d’adjudicació del contracte, i podran ser inspeccionades per l’Ajuntament en
qualsevol moment.
El Contractista comunicarà al responsable de l’Ajuntament, l'adreça, els números de telèfon i
adreça e-mail i els horaris i noms de les persones responsables d'atenció de les
dependències.
L’Ajuntament ha construït un edifici centralitzat dels serveis municipals. L’Ajuntament podrà
obligar al licitador a utilitzar aquestes instal·lacions, previ acord i amb la compensació de les
despeses corresponents.

4.8 Estoc de recanvis
Per assegurar el bon servei, el Contractista estarà obligat a tenir als seus magatzems l’estoc
de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi.
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Així mateix, l'Ajuntament podrà emmagatzemar als locals els materials i recanvis de possible
reutilització a la Contracta, i qualsevol que sigui retirat del carrer en qualitat de dipòsit. El
Contractista en lliurarà un albarà, del qual en conservarà una còpia, i en remetrà una altra al
responsable de l’Ajuntament, per a cada remesa de material aliè que li sigui dipositat.
A part del material propi del manteniment, el contractista disposarà permanentment d’un
estoc de 50 tanques de protecció idèntiques a les utilitzades pels Serveis municipals, tant
per ús propi com per reforçar les comandes en els actes públics, en bon estat de
conservació.
El Contractista controlarà el magatzem amb mitjans informàtics i mantindrà permanentment
actualitzat l'inventari de materials. Semestralment, llevat que el responsable de l’Ajuntament
indiqui altra cosa, enviarà còpia al responsable de l’Ajuntament indicant el destí atorgat al
material donat de baixa del magatzem en el període, així com la procedència del donat
d'alta.
A l'inici de la Contracta, el Contractista disposarà d'un mes per aportar el primer inventari
complet d'existències al magatzem.

4.9 Sistema Informàtic de Gestió del Manteniment
El Contractista haurà d'utilitzar un sistema informàtic per gestionar el servei, que almenys
contingui els següents mòduls:







Gestió de l'inventari d'enllumenat públic i semàfors
Gestió d'avisos i reparació d'avaries (manteniment correctiu)
Gestió del manteniment preventiu
Gestió energètica
Gestió documental (fotografies, esquemes unifilars, inspeccions EICs, etc)
Informes, consultes i plànols

El sistema cal que compleixi amb els següents requisits:
 Base de dades georeferenciada (S.I.G.) amb integració total de les dades
alfanumèriques (d'inventari i operacions) i la seva posició sobre el plànol digitalitzat
del municipi. Ha de reflectir els quadres de maniobra, els punts de llum i les línies per
on passen
 Accés web 24x7
 Gestió de perfils d’usuari amb diferents permisos (mantenidor, Ajuntament, Direcció
d'obra,...)
 Les dades seran exportables a d’altres formats digitals estàndards i hauran de ser
compatibles amb el programes informàtics usats per l’Ajuntament (GIS i altres).En
particular hauran de ser intercanviables amb el sistema VIAMAP i d'altres
plataformes tipus SmartCity que l'Ajuntament vagi adoptant o desenvolupant. La
integració amb d'altres sistemes anirà a càrrec del Contractista, i el bolcat de les
Bases de Dades es farà segons la periodicitat que estableixi l'Ajuntament.
 Haurà de ser un sistema obert que permeti integrar-se amb d'altres, especialment
amb el sistema de telegestió implantat.
Aquest programa haurà de ser capaç d’emetre tot tipus de llistats, informes i plànols
temàtics, configurables i personalitzables, com per exemple:


Ubicació i descripció dels quadres de maniobra, punts de llum i línies, amb la seva
codificació.
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Comunicat d’incidències detectades i reparades en un període, especificant codi de
l'element, el tipus d’incidència, la data de detecció, la data de reparació i els mitjans i
materials emprats en la mateixa.
Treballs pendents: Avaries detectades pendents de reparar i processos de
conservació preventiva pendents d’executar.
Fitxes de cada quadre i punt de llum amb el seu historial d’avaries, operacions de
conservació preventiva, plànol, fotografia, etc.
Informes de zones conflictives en quant a vandalisme, avaries, accidents, fuites,
rearmes de dispositius, etc.
Plànols temàtics, com per exemple de punts de llum per quadre, tipologia de fonts de
llum a una zona, suports d'alçada superior a X m, punts de llum amb més de X
avaries/any, etc

Qualsevol referència a tramesa d'informes, comunicacions, etc, a que faci esment aquest
plec tècnic es realitzarà mitjançant aquestes eines informàtiques, pel que es fa necessària la
fiabilitat i actualització constant de les bases de dades i del plànol digitalitzat, que han d'estar
garantides en tot moment pel Contractista, que en realitzarà el manteniment al seu càrrec.
El tipus i format d'aquests informes, comunicacions, plànols, llistats que l'Ajuntament o la
Direcció d'Obra requereixin es decidirà a l'inici del contracte. El Contractista haurà de
realitzar les programacions pertinents al sistema per que aquests estiguin disponibles a la
xarxa en qualsevol moment. Si ho estima oportú, al llarg de la contracta l'Ajuntament podrà
demanar-ne d'altres o modificacions dels existents així com entregues periòdiques en format
paper. Aquestes programacions, modificacions i entregues aniran a càrrec del Contractista.
En el moment de formalitzar el contracte l’Ajuntament facilitarà al Contractista la informació
digitalitzada de l'inventari actualitzat de que disposa en aquests moments, que haurà d’estar
implementada en el programari ofert en un termini màxim de dos mesos a comptar des del
dia del seu lliurament, moment en que el Contractista haurà de facilitar les claus d’accés al
sistema a tots els usuaris que es defineixin, amb els permisos corresponents a cada perfil.
Un cop verificades les dades i depurats els errors que l’actual inventari pugui contenir, en un
termini màxim de quatre mesos el Contractista haurà de lliurar l’inventari informatitzat
verificat de les instal·lacions d’enllumenat públic. Mentre es completa aquesta verificació
s’hauran d’anar actualitzant també totes les reformes i modificacions que per l'obra inicial de
millora de l'eficiència es vagin portant a terme, fins que al final de la inversió es disposi de
l'inventari totalment al dia.
Els licitadors hauran de presentar a la seva oferta una descripció del sistema proposat amb
exemples de les fitxes, llistats, informes i plànols. Es valorarà també la possibilitat de que
l’oferta inclogui un accés via internet a un inventari real o simulat per avaluar la veracitat,
possibilitats i funcionament del sistema proposat.
Serà obligació del Contractista la formació necessària als responsables que designi
l’Ajuntament i l’assessorament en tot moment.
Tots els costos associats al manteniment i explotació del sistema informàtic de manteniment
i gestió de l’enllumenat, incloent la telegestió aniran a càrrec del Contractista.

4.10

Servei de guàrdia

Haurà d’establir-se un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia els 365 dies
de l’any, per poder atendre avaries o accidents que afectin al servei contractat.
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Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a
la reparació de totes les urgències que es puguin produir.
El Contractista haurà d’explicar el servei de guàrdia i emergència que té previst establir
durant l’horari no laboral dels dies feiners i durant els caps de setmana i dies festius.
Tant la disponibilitat permanent de guàrdia com les actuacions degudes a urgències,
s’entendran incloses dins de l’oferta econòmica presentada pel Contractista.
Es consideren urgències: un semàfor apagat, un sector apagat, un punt de llum col·lisionat
en perill de caure, o totes aquelles que comportin un perill a persones, animals o coses.

4.11

Gestió telèfon gratuït

El Contractista haurà de contractar una línia de telèfon gratuïta, per tal que en cas d’avaria o
punt de llum esgotat, la Policia Local de Viladecans pugui deixar nota de la incidència i
aquesta sigui reparada amb la major celeritat possible.
Aquest servei telefònic de guàrdia, que haurà de garantir en tot moment l’atenció telefònica
en català i estar disponible tots els dies de l’any en idèntiques condicions, estarà coordinat
amb les oficines del Contractista al llarg de les 24 hores del dia per rebre els avisos i
reclamacions, i estarà dotat de gravadora de trucades i de sistema de comunicació per
posar en coneixement dels equips de guàrdia la deficiència. L’Ajuntament podrà examinar,
quan ho estimi necessari, les cintes gravades, que per aquest motiu hauran de ser
emmagatzemades fins que no s’autoritzi la seva destrucció per part de l’Ajuntament.
A partir de les trucades rebudes, el Contractista crearà un registre electrònic on es
relacionarà la data i hora de cada una de les trucades, l’avís rebut i les accions realitzades
per solucionar la possible avaria. Aquest registre estarà permanentment actualitzat i a
disposició de l’Ajuntament.

5

SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I LA SEVA TELEGESTIÓ
(P1+P2)

Dins d'aquesta prestació cal dur a terme una sèrie de controls, tant en hores nocturnes com
diürnes, amb l’objectiu de localitzar avaries o incorreccions per procedir després a la seva
reparació o planificació i tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació
periòdica de tots els elements que les composen.
També s'inclouen les operacions corresponents al manteniment normatiu de les
instal·lacions, i les de conservació preventiva mitjançant operacions massives programades
per mantenir les instal·lacions dins un adequat nivell de funcionament, controlant els seus
elements i reduint així al mínim les avaries i les operacions no programades.
El Contractista haurà de presentar un Pla de Manteniment normatiu, preventiu i de les
Inspeccions de les instal·lacions, amb el corresponent calendari de les actuacions,
immediatament després de l’adjudicació del contracte. Es detallaran les feines, periodicitat,
planificació per sectors del municipi i dates d’inici i final. Durant el primer semestre,
l’Ajuntament aprovarà aquest Pla, prèvia inclusió d’aquelles qüestions que, una vegada
consensuades entre les parts, es cregui convenient.
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Pels treballs de manteniment preventiu el Contractista informarà als STM amb set dies
d’anticipació del lloc, data i tipus d’operació a realitzar, per tal que l’Ajuntament pugui establir
un pla de comprovacions i verificacions si així ho estima oportú. El sistema informàtic haurà
de ser capaç d'emetre un llistat de les operacions de conservació preventiva executades
durant el mes anterior així com la previsió de feines pels propers 30 dies.
Tant les programacions com els resultats de totes les inspeccions i operacions
corresponents a aquesta prestació hauran de ser introduïdes al sistema informàtic de gestió
del manteniment de forma que es disposi de totes les dades de les operacions portades a
terme sobre les instal·lacions, les anomalies detectades, les seves causes i les correccions
efectuades. S'hauran de preparar tots els informes de seguiment, llistats i plànols que
l'Ajuntament necessiti per que estiguin accessibles en tot moment.
Els STM hauran d’aprovar prèviament els tipus i marques de tots els elements que s’utilitzin
en aquestes operacions. El Contractista oferirà alternatives en cas que la proposta inicial no
fos acceptada per l’Ajuntament.
La prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic inclourà les
operacions que es descriuen als següents punts. Totes elles aniran a càrrec del
Contractista, incloent materials, mà d'obra i mitjans necessaris.
Cal tenir en compte que l’enllumenat públic i la instal·lació semafòrica disposen d’un sistema
de telegestió que cal que el contractista n’assumeixi el cost de manteniment.

5.1 Control de làmpades en servei i lluminàries tipus LED
Tots els punts hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament nocturnes amb
una periodicitat mínima d’un cop per setmana. El Contractista haurà de proposar uns
recorreguts de control que garanteixin aquest punt. A més d’aquesta inspecció sistemàtica,
el Contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin ordenades per
l’Ajuntament.
Els resultats de les inspeccions sistemàtiques o esporàdiques seran introduïts al sistema de
forma que es puguin consultar, entre d'altres, les següents dades:





Historial d'avaries per un punt, quadre o sector
Altes i baixes de punts de llum per avaria o trencament.
Altes de punts de llum per inauguració.
Baixes de punts per retirada definitiva o provisional.

Els vehicles destinats a inspecció hauran d’anar equipats amb dispositius que permetin la
seva localització telefònica i mitjançant sistema GPS.
5.2 Control de l’estat dels elements mecànics i elèctrics dels punts de llum
Cada 3 mesos el Contractista haurà de realitzar una inspecció general diürna de totes les
instal·lacions per tal de comprovar l’estat de conservació dels elements mecànics, suports,
lluminàries, portelles, arquetes, etc., així com el control de l’enfocament dels
pàmpols/projectors dels llums. També inclourà la neteja dels suports de papers i adhesius
que els embrutin.
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En el cas de detectar desperfectes caldrà informar als STM. Si són ocasionats per tercers,
caldrà especificar la seva causa, així com l'emplaçament dels fets.
Anualment el Contractista realitzarà una inspecció elèctrica de cada punt de llum on es
realitzarà la:
-

Comprovació del calibrat dels dispositius de protecció i de les connexions.
Comprovació de la resistència de presa de terra, si n'hi ha.
Comprovació de l'estat dels equips auxiliars i connexions.

Els resultats d’aquestes inspeccions seran introduïts al sistema per poder consultar les
anomalies detectades i reparades.

5.3 Reparació d'avaries
El Contractista estarà obligat a la reparació de les avaries que es localitzin a les
instal·lacions d’enllumenat públic i que siguin provocades pel normal funcionament de les
mateixes, incloent la mà d’obra, mitjans i materials necessaris, així com l’obra civil
associada.
En concret, es reposaran els següents elements sense cap cost addicional al servei de
manteniment, sempre que els danys no siguin provocats per tercers:






Làmpades foses, trencades o esgotades
Equips auxiliars (parts dels mateixos o sencers) avariats
Portalàmpades
Muntants i caixes de connexions
Elements del quadre avariats (incloent proteccions, contactors, etc, sistemes de
telegestió i reguladors de fluxe que estiguin en servei)

Queden excloses les següents casuístiques, i es facturaran en base als preus unitaris dels
Treballs Complementaris:
-

Defectes per obsolescència mecànica de línies, suports i lluminàries
Elements instal·lats fora de normes
Avaries provocades per rates o similars
Robatori de cable
Danys causats per tercers: En el cas d’avaries provocades per actes vandàlics, fets
malintencionats, obres, accidents o similars, el Contractista tindrà igualment l’obligació
de la seva detecció i reparació immediata. Si es considera oportú, el Contractista
haurà de presentar la denúncia corresponent. Si es coneix la identitat del causant
l'Ajuntament podrà autoritzar al Contractista per que faci la reclamació formal dels
danys ocasionats a aquest o a la seva companyia asseguradora. En tot cas
l’Ajuntament avançarà al Contractista els costos la reparació en base als preus dels
Treballs Complementaris. En el cas que no fos possible la identificació dels tercers,
l’Ajuntament es farà càrrec de la reparació en base als preus dels Treballs
Complementaris.

El Contractista haurà de complir amb els següents terminis màxims per a la reparació de les
avaries:


Quan l’avaria afecti fins a un màxim de 5 punts de llum consecutius el termini màxim
de reparació serà de 48 hores.
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Quan l’avaria afecti a més de 5 punts de llum consecutius el termini màxim de
reparació serà de 24 hores.
Qualsevol urgència que comporti un perill per a la població i béns (un sector apagat,
un punt de llum col·lisionat en perill de caure, cables al descobert, etc.) haurà de tenir
una resposta en menys de 4 hores a partir de la recepció de l’avís.

Si en altres tipus d’avaries la seva reparació exigís, per motius justificats, un major termini,
s’informarà a l’Ajuntament. Si afecta a més de 5 punts de llum consecutius i es necessita un
temps de reparació que superi les 48 hores, el Contractista estarà obligat a realitzar, al seu
càrrec, una instal·lació provisional, amb estesa de cable, substitució de components, etc...
que permeti almenys una restitució quantitativa i qualitativa del 50% de la il·luminació
normal.
En cas d’avaries ocasionades per fenòmens meteorològics extraordinaris o desastres
naturals, fins al 5% de l’import anual de manteniment de l'enllumenat públic se’n farà càrrec
l’empresa, la resta es cobrarà a part aplicant els preus dels Treballs Complementaris.
El tractament, gestió i intercanvi d'informació entre el Contractista i l’Ajuntament es farà
necessàriament, mitjançant el programa informàtic de gestió adoptat, en el que hi haurà la
possibilitat de consultar els comunicat d’avaries, indicant les causes de les mateixes, la data
de reparació així com la data de reparació prevista per aquelles que no van poder ser
reparades “in situ”.
Conforme es vagin substituint les làmpades, equips auxiliars i lluminàries tipus LED per
avaria, es portarà un control de la data de reposició, amb la finalitat de controlar la seva
durada real i poder prendre mesures en cas de no complir els temps mínims de duració de
vida útil previstos.
La reposició dels elements es realitzarà amb materials de les mateixes característiques i
qualitats que els primitius, els quals seran comprovats pel tècnic de l’Ajuntament, qui podrà
rebutjar els que no compleixin aquestes condicions. Així mateix, les solucions adoptades en
les feines de manteniment i reposició hauran de guardar l’estètica i uniformitat que la resta
d’instal·lacions de l’àrea.
El Contractista haurà de senyalitzar la via pública, d’acord amb les Ordenances Municipals i
Reglament en vigor o amb les instruccions que rebi per part de l’Ajuntament, essent
exclusivament seva la responsabilitat dels danys i perjudicis que puguin derivar-se per
l’incompliment d’aquesta obligació, independentment de qualsevol altra responsabilitat civil o
penal.
5.4 Verificació de les instal·lacions d’enllumenat públic
Serà responsabilitat del Contractista la verificació de les característiques elèctriques de la
instal·lació i el repàs general de l'estat dels quadres. Aquesta verificació tindrà una
periodicitat semestral i inclourà les següents operacions:
-

Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de maniobra i protecció.
Comprovació del funcionament dels dispositius d'accionament.
Comprovació del temps d’accionament dels diferencials.
Comprovació del funcionament del sistema de telegestió/secelux.
Mesura de la tensió d'entrada, Intensitat per fase i factor de potència general
Mesura de la intensitat per fase a cada línia
Comprovació de l'equilibrat de fases

2021
Plec Prescripcions Tècniques Manteniment Enllumenat Públic, Ascensors

18

Departament d’Espai Públic

-

Comprovació d'elements mecànics i de tancament de l'armari
Neteja general, ajust i greixatge de contactes i connexions
Neteja exterior caixa d'allotjament de papers i adhesius que l'embruti.
Lectura de comptadors
Mesura de presa de terra.
Comprovació d’aïllaments entre conductors i entre conductor i terra.
Comprovació C.D.T. a final de cada línia.
Comprovació de la programació d'encesa i apagada
Comprovació dels sistemes de reducció en capçalera, si n'hi ha

A l'interior del quadre es col·locarà una etiqueta autoadhesiva on constarà el número d’ordre
de treball, amb la data en què s’ha efectuat la inspecció, i les dades hauran de ser
introduïdes al sistema informàtic.
A més de la revisió anual, es realitzarà una verificació addicional 2 mesos abans de cada
revisió perceptiva per part d’una E.I.C.
En aquestes comprovacions es tindrà en compte l’establert tant en el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió com en el Reglament de Verificacions Elèctriques.
El Contractista haurà de presentar propostes d’actuacions de subsanació de deficiències de
les instal·lacions valorades econòmicament en base als preus unitaris dels Treballs
Complementaris.
5.5 Inspeccions de les Entitats d’Inspecció i Control (E.I.C.)
El Contractista portarà el control de l’estat de les instal·lacions i haurà d’avisar amb antelació
als STM per al pas de les inspeccions reglamentaries per part de les E.I.C. Haurà de
col·laborar i acompanyar a aquestes entitats en les seves inspeccions, i cobrirà el cost
d’inspecció de les instal·lacions segons el calendari que s’estableixi amb els STM després
de revisar l’inventari de l’estat actual de les instal·lacions. Anualment el Contractista farà una
relació de les inspeccions previstes per aquell exercici.
En cas que es detectin defectes en les inspeccions, el Contractista haurà de presentar
valoració econòmica de subsanació de les deficiències en base als preus unitaris dels
Treballs Complementaris, sempre que aquests defectes ja existissin a la data d’adjudicació
del present contracte i no es derivin d’un manteniment deficient.

5.6 Reposició programada de làmpades
La reposició general de làmpades està previst realitzar-la cada 48 mesos (4 anys) i els tubs
fluorescents 24 mesos (2 anys). Anualment es procedirà a la reposició de la quarta part de
les làmpades i coincidirà amb l’operació de neteja general de lluminàries, seguint la
programació aprovada a l'inici del contracte.
Aquesta programació començarà a partir de l’execució de l'obra inicial de millora de
l'eficiència pels punts que es canviïn (equip i làmpada), i durant l'execució de la mateixa pels
que es mantinguin sense canvis. Per tant, pels punts que no es modifiquin dins de les
actuacions inicials, el primer canvi massiu s’haurà de fer durant els primers 10 mesos del
contracte.
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En cas de les lluminàries de LEDs, donat que han de tenir una vida útil mínima de 10 anys,
no es preveu fer canvis massius, encara que han de permetre canviar els seus components
òptics al final de la seva vida o en cas d'avaria prematura.
L’Ajuntament podrà sol.·licitar els certificats de garantia de funcionament de totes les
làmpades que es substitueixin (en canvi massiu o puntual), així com els certificats
d’eliminació de residus (en canvi massiu o puntual), segons legislació vigent aplicable.

5.7 Neteja general de lluminàries
La neteja exterior de lluminàries es farà coincidir amb l’operació de reposició general de
làmpades, i en general es farà cada vegada que es realitzi un canvi d’equip o de làmpada o
cada vegada que per qualsevol motiu no s’assoleixi la il·luminació establerta per culpa de
l’estat de brutícia de la lluminària d’acord amb els programes i directrius establertes
conjuntament entre el Contractista i l’Ajuntament. Alhora es comprovarà i adequarà la
estanquitat mitjançant l’adequada fixació de la junta i es rentarà l’exterior de tot el capçal
amb detergent i aigua eixugant amb un drap.
La neteja interior de totes les lluminàries, incloent el netejat de l’interior del conjunt òptic
d’aquelles que ho requereixin, es farà cada vegada que es fa la neteja exterior, o cada
vegada que l’estat de la lluminària ho requereixi per complir els nivells lumínics.
En cas necessari l’Ajuntament podrà, en casos concrets, exigir al Contractista la neteja
d’aquells punts que per la seva situació ho aconsellin, quan la seva il·luminació quedi
reduïda en més d’un 20%, segons criteris dels STM.
La neteja de les lluminàries es realitzarà segons la metodologia que el Contractista defineixi
a la seva oferta.
En haver finalitzat l'actuació s'introduirà al sistema i s'efectuarà una mesura lumínica de la
zona abans i després de l'operació.

5.8 Pintura, protecció, i numeració de suports
Durant el termini en el que s’estigui redactant l’inventari serà necessari numerar cada punt
de llum i cada quadre mitjançant la col·locació d'un identificatiu totalment llegible des de
terra i amb garanties de durabilitat. El Contractista proposarà a la seva oferta el tipus i la
forma de numeració, que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament. Aquest sistema de
numeració cal que es mantingui en bon estat al llarg de tot el contracte.
La pintura dels suports està previst realitzar-la com a màxim cada 4 anys, excepte aquells
suports que per les característiques del material no ho necessitin. De totes maneres, en
aquests casos es pintaran els primers 30cm per evitar que les aigües superficials de pluja,
orins dels gossos, etc... corroeixin el suport, i igualment es pintaran les parts que es vegin
corroïdes.
Les dades de número, localització i tipus de suports que s'han pintat, netejat, repassat seran
introduïdes al sistema.
Després de cada operació, el responsable de l’Ajuntament podrà efectuar les oportunes
comprovacions i si s'observés un acabat deficient s'haurà de repetir l'operació a càrrec del
Contractista.
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Quan es realitza l’operació de pintura s’haurà de tornar a col·locar en el suport el/s
identificatiu/s de punt/s de llum que sosté.

5.9 Manteniment del punts de llum solars/fotovoltaics
Existeixen una sèrie de punts de llum solars ubicats al camí del Mar (relacionats a l'Annex 9 i
actualment fora de servei), que han de ser inspeccionats normalment com totes les
instal·lacions convencionals d'enllumenat públic.
Per altra banda hi ha un conjunt de fanal i banc fotovoltaic/eòlic (Avda S. XXI) que ha de ser
revisat i mantingut com la resta d’instal·lacions convencionals d’enllumenat públic.
A més, cada 6 mesos el Contractista haurà de revisar l’estat de càrrega de les bateries
d'aquests punts de llum solars solar autònoms per garantir la seva durabilitat.

5.10

Servei de gestió tècnica i de mesura i verificació del rendiment energètic

L’empresa Contractista haurà de garantir anualment el consum objectiu, assegurant el
funcionament i la utilització normal de la instal·lació, donant suport en la gestió de totes les
pòlisses d’abonament necessàries, corregint les possibles desviacions, recàrrecs i altres.
Per això efectuarà la gestió tècnica i energètica així com les actuacions necessàries per a la
mesura del rendiment de les instal·lacions, seguint un Pla de Mesura i Verificació que
compleixi les especificacions d'aquest plec Els licitadors presentaran a les seves ofertes una
proposta d'aquest Pla.
Anualment es verificarà l’estalvi aconseguit i la comparativa amb el previst servirà per
efectuar Regularització del consum energètic.
Aquest servei compren la gestió, seguiment i suport en la comprovació de les factures del
subministrament elèctric, i el control dels consums reals de les instal·lacions, així com
l’optimització de la contractació. També inclou el control de l’enllumenat a través d'un
sistema de telegestió, incloent el pagament de les llicències i les comunicacions
necessàries, i totes aquelles tasques per garantir que el consum objectiu i el servei requerit
es mantenen.
Els treballs inclosos són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Control i gestió del funcionament a través d’un sistema de Telegestió
Control i suport en la gestió del consum
Control dels consums aliens
Dades dels comptadors existents
Canvis de les potències contractades
Control dels horaris i règims de funcionament.
Control d’il·luminàncies

5.10.1 Control i gestió del funcionament a través d’un sistema de Telegestió
Per portar a terme el Pla de Mesura i Verificació i totes les funcions que es descriuran a
continuació es fa indispensable disposar d'un sistema de Telegestió (SIGEEN) per tenir
accés a les dades dels règims de funcionament i coneixement real del consum detallat de
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les instal·lacions, i poder així analitzar i determinar possibles anomalies en la instal·lació de
forma ràpida i precisa, i buscar solucions per tal de garantir el màxim d’eficiència en la
instal·lació en tot moment.
Els costos derivats dels sistemes de comunicacions del sistema de telegestió, el seu
manteniment, conservació, modernització i qualsevol altra necessària pel funcionament del
sistema aniran a càrrec del Contractista.
Així mateix, el Contractista haurà de fer-se càrrec de la formació i assessorament de les
persones que l’Ajuntament destini a fer el seguiment del sistema.

5.10.2 Control i suport en la gestió del consum
El Contractista portarà un registre mensual dels consums de cada quadre de comandament,
desglossant les potències activa i reactiva, factor de potència, lectures de maxímetre, així
com els consums en hores punta, pla i vall, el funcionament de la reducció de flux i els
horaris de l’encesa i apagada. Aquest registre es mantindrà durant el temps de durada del
contracte i serà consultable en qualsevol moment via web a través del sistema de telegestió.
L’Ajuntament pot demanar també al Contractista un bolcat mensual de les dades a un altre
programari que utilitzi per la gestió energètica, tal com el SIE.
El càlcul per cada punt de subministrament es farà mensualment, de tres formes:





La primera calcularà, de forma anàloga a com s’ha calculat l’any objectiu, el consum
teòric que hauria de tenir cada punt funcionant en els règims horaris previstos, a
partir de l'inventari de les instal·lacions provinent del sistema de gestió del
manteniment i sumant-li, si s'escau, els consums aliens segons punt 5.2.3
La segona forma de càlcul haurà d’utilitzar les dades reals llegides en els equips de
comptatge a través del sistema de telegestió.
La tercera farà servir les dades realment facturades per la companyia
comercialitzadora, a partir d'un programa de comptabilitat energètica que permeti
incorporar les dades contingudes a les factures elèctriques directament de forma
digital.

La comparació dels tres resultats servirà per detectar desviacions en les previsions de
facturació, ja sigui per excés/defecte de consum, error de companyia, consum d’energia
reactiva, etc. i poder analitzar les causes de les mateixes. Aquests càlculs i comparativa
generaran un informe que haurà d’acompanyar la factura mensual.
Anualment el Contractista lliurarà a l’Ajuntament un informe que agrupi tots els càlculs i
incidències de l’any vençut. En aquest informe es calcularà la desviació entre el consum
real respecte al teòric, i això comportarà (si existeix desviació) un import a rebre per
l’Ajuntament en cas de sobreconsum respecte al teòric.

5.10.3 Control dels consums aliens
L’Ajuntament es reserva el dret de connectar determinades instal·lacions a la xarxa
d’enllumenat públic (tipus publicitat, parades d'autobús, antenes, semàfors, bombes, regs,
etc.) dels quals es valorarà el seu consum per tenir-lo en compte a les previsions.
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Durant els 6 mesos posteriors a l’inici del contracte caldrà revisar els quadres d’enllumenat i
les instal·lacions a fi i efecte d’inventariar els consums que no siguin d’enllumenat, i
l’Ajuntament autoritzarà la seva desconnexió o s’afegirà el seu consum al previst pel quadre
del que depenen.
A part dels consums fixes, l’Ajuntament informarà al Contractista de tots els permisos o
autoritzacions de treballs i connexions a la via publica que puguin afectar de forma temporal
a la xarxa de l’enllumenat exterior responsabilitat del Contractista, per tenir-ho en compte
també en el control de consums.
Sempre que el Contractista detecti la connexió o realització de qualsevol treball aliè que
afecti a la xarxa de l’Enllumenat Públic o semàfors, sense que en tingui coneixement previ,
informarà a l’Ajuntament si és en hores laborables o a la Guardia Urbana si és fora de les
mateixes. Paral·lelament a donar aquesta informació recollirà in situ totes les dades que
puguin ser d’utilitat per a l’aplicació de sancions futures o per practicar les denúncies que
corresponguin si és el cas.

5.10.4 Dades dels comptadors existents
Les dades dels comptadors existents corresponents als quadres d’enllumenat públic i
semàfors es faciliten a l’Annex 4 del present Plec.

5.10.5 Canvi de la potència contractada
El Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar la informació de càlcul de la potència
contractada a mesura que es vagin fent les substitucions per la inversió adjudicada, i a
informar, assessorar i acompanyar a l’Ajuntament en els tràmits d’actualització de les
pòlisses contractades.

5.10.6 Control dels horaris i règims de funcionament
La responsabilitat de que els horaris s’ajustin als previstos és del Contractista. En aquest
sentit, els sobrecostos pel funcionament en hores no necessàries aniran a càrrec del
Contractista.
L’Ajuntament podrà fer controls periòdics o esporàdics per garantir que el servei no pateix
mancances, i si es detecta que la posada en marxa, l’apagada o la regulació de les
instal·lacions es fa sense complir els horaris i nivells mínims prescrits es podran aplicar les
sancions previstes a l’efecte.
La inspecció del correcte funcionament dels sistemes horaris d’actuació i reducció de nivell
on s'escaigui es realitzarà a partir de l'anàlisi de les dades i avisos del sistema de telegestió.
L'encesa, apagada i reducció es faran d’acord amb els horaris establerts per l’Ajuntament a
l'inici del contracte, amb una tolerància de +/- 5 minuts. Si com resultat d'una inspecció
nocturna es troba qualsevol incidència no detectada en remot, s’enviarà un avís al sistema
de gestió del manteniment i es prendran les mesures correctores oportunes.
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5.10.7 Control d’il·luminàncies
Els licitadors presentaran en les seves ofertes un sistema de mesura 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, i 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 a l’inici del contracte, un cop acabada
l'obra inicial de millora de l'eficiència i s’actualitzarà anualment.
A més, per a cada tipus d’enllumenat es definiran uns punts de mesura o zones on es
podran fer estudis periòdics d’il·luminàncies, mitjançant el mètode dels 9 o 12 punts
segons RD1890/2008. No es defineix la periodicitat d’aquestes mesures, perquè es faran
com a accions complementàries o de comprovació a les fetes per l’elaboració del mapa
d’il·luminàncies. A títol d’exemple serà especialment interessant definir-les en aquells llocs
no accessibles a vehicles de motor, com són parcs, places, etc, i allà on hi hagi sospites de
que els nivells de servei no són els adequats o es consideri la mesura convenient per la
presa de decisions dins de l’àmbit contractual.
El Contractista portarà un registre de les mesures fetes des de l’inici del contracte,
confeccionant un històric que reculli totes les que es vagin fent.

5.11

Manteniment sistema de telegestió enllumenat públic

El Contractista assumirà el cost mensual de les comunicacions GPRS fins que no es
desplegui la Fibra Òptica a tot el municipi, tal com està previst. Aquest cost s'haurà de tenir
en compte a tots els quadres excepte als que tenen cobertura WIFI actualment i que
funcionaran amb aquesta tecnologia fins que hi arribi la Fibra Òptica.
A més el Contractista haurà d’assumir el cost de la contractació les comunicacions GPRS
dels nous quadres que s’instal·lin en el municipi.
El manteniment del sistema de telegestió ha d’incloure:










Rellotge astronòmic.
Gestió remota d'enceses, apagades i regulacions a nivell de quadre.
Alarmes i avisos a nivell de quadre (caiguda de línia, porta oberta, sobreconsum,
etc).
Mesura i emmagatzematge de consums i paràmetres elèctrics, ja sigui directament o
a través d'un comptador auxiliar.
Amb possibilitat de comunicació a través de GPRS, WIFI i Fibra Òptica.
Incorpori Port Serie RS485 que permeti integrar altres elements i escalar el sistema a
través d'elements pont cap a configuracions tipus control punt a punt.
Software de gestió amb tecnologia web, 24x7, obert, escalable i fàcilment integrable
amb altres sistemes i plataformes, com el de gestió del manteniment (GMAO).
Possibilitat de consultar a distància totes les dades en el moment que es vulgui i de
disposar d’elles en desconnexió per tractar-les a posteriori.
Gestió d'usuaris i perfils
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6

SERVEI DE MANTENIMENT SEMÀFORS I LA SEVA TELEGESTIÓ (SMS) (P1+P2)

L’adjudicatari revisarà cada any i de forma massiva tots els semàfors de Viladecans,
substituint les òptiques LED que tinguin algun punt apagat, realitzarà la neteja de l’òptica i
resta d’elements, i efectuarà el repintat dels elements metàl·lics (es valorarà la necessitat).
La mà d’obra i materials estarà compresa dins del servei contractat.
L’adjudicatari haurà d’atendre, i estarà compresa en la contracta, la reparació de qualsevol
incidència o avaria semafòrica, així com la reprogramació dels reguladors.
Qualsevol actuació no ha de comportar cap deteriorament o degradació als equips o
instal·lacions. Si es detecta alguna anomalia no crítica es notificarà als equips de
manteniment preventiu per que procedeixin a reparar-la adequadament.
Quant als focus dels semàfors es localitzi publicitat o propaganda de qualsevol tipus, la
retirada ha d’ésser immediata, amb la finalitat de mantenir en tot moment la correcta visió
del semàfor i la seguretat dels ocupants de les vies públiques de la ciutat
En aquest capítol s’inclouen també:






Modificació d’instal·lacions semafòriques.
Substitució de material enderrocat o obsolet.
Informacions i proves sobre nous equips.
Prestacions de personal.
Funcions d’ajuda a l’explotació.

Aquests treballs es facturaran als preus unitaris definits a la contracta, amb les revisions que
corresponguin.
Per la realització de la semaforització d’una nova zona o actualització de les existents es
tindran en compte els criteris establerts a l’Annex 8

6.1 Control de làmpades
Tots els punts hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament amb una
periodicitat mínima d’un cop per setmana. El Contractista haurà de proposar uns recorreguts
de control que garanteixin aquest punt. A més d’aquesta inspecció sistemàtica, el
Contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin ordenades per
l’Ajuntament.
Els resultats de les inspeccions sistemàtiques o esporàdiques seran introduïts al sistema de
forma que es puguin consultar, entre d'altres, les següents dades:





Historial d'avaries per un punt, quadre o encreuament.
Altes i baixes de punts de llum per avaria o trencament.
Altes de punts de llum per inauguració.
Baixes de punts per retirada definitiva o provisional.

Els vehicles destinats a inspecció hauran d’anar equipats amb dispositius que permetin la
seva localització telefònica i mitjançant sistema GPS.
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6.2 Control de l’estat dels elements mecànics i elèctrics
Cada 6 mesos el Contractista haurà de realitzar una inspecció general de totes les
instal·lacions per tal de comprovar l’estat de conservació dels elements mecànics, suports,
lluminàries, portelles, arquetes, etc. També inclourà la neteja dels suports de papers i
adhesius que els embrutin.
En el cas de detectar desperfectes caldrà informar als STM. Si són ocasionats per tercers,
caldrà especificar la seva causa, així com l'emplaçament dels fets.
Anualment el Contractista realitzarà una inspecció elèctrica de cada punt de llum on es
realitzarà la:
-

Comprovació del calibrat dels dispositius de protecció i de les connexions.
Comprovació de la resistència de presa de terra, si n'hi ha.
Comprovació de l'estat dels equips auxiliars i connexions.

Els resultats d’aquestes inspeccions seran introduïts al sistema per poder consultar les
anomalies detectades i reparades.
6.3 Reparació d’avaries
El Contractista estarà obligat a la reparació de les avaries que es localitzin a les
instal·lacions semafòriques i que siguin provocades pel normal funcionament de les
mateixes, incloent la mà d’obra, mitjans i materials necessaris, així com l’obra civil
associada.
Es reposaran els següents elements sense cap cost addicional al servei de manteniment,
sempre que els danys no siguin provocats per tercers:






Làmpades foses, trencades o esgotades
Equips auxiliars (parts dels mateixos o sencers) avariats
Portalàmpades
Muntants i caixes de connexions
Elements del quadre avariats (incloent proteccions, contactors, etc, sistemes de
telegestió i reguladors de fluxe que estiguin en servei)

Queden excloses les següents casuístiques, i es facturaran en base als preus unitaris dels
Treballs Complementaris:






Defectes per obsolescència mecànica de línies, suports i lluminàries
Elements instal·lats fora de normes
Avaries provocades per rates o similars
Robatori de cable
Danys causats per tercers: En el cas d’avaries provocades per actes vandàlics, fets
malintencionats, obres, accidents o similars, el Contractista tindrà igualment
l’obligació de la seva detecció i reparació immediata. Si es considera oportú, el
Contractista haurà de presentar la denúncia corresponent. Si es coneix la identitat
del causant l'Ajuntament podrà autoritzar al Contractista per que faci la reclamació
formal dels danys ocasionats a aquest o a la seva companyia asseguradora. En tot
cas l’Ajuntament avançarà al Contractista els costos la reparació en base als preus
dels Treballs Complementaris. En el cas que no fos possible la identificació dels
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tercers, l’Ajuntament es farà càrrec de la reparació en base als preus dels Treballs
Complementaris.

D’acord amb l’estructura tecnològica en que s’organitzin les instal·lacions, s’establiran uns
temps màxims de reparació, calculats des de la recepció per part de l’empresa de l’avís
d’avaria fins a la reparació de la mateixa, fent la mitjana al llarg d’un mes natural, segons el
conjunt o equips que han resultat amb avaria, tal i com s’expressa a la següent taula:
Elements o equip avariat

Temps màxim de reparació

Semàfor caigut

3 hores

Columna o bàcul (reparació provisional amb columna portàtil
amb retirada de material col·lisionat)

3 hores

Reposició de columna amb fonamentació
Reposició de bàcul sense fonamentació afectada

48 hores
8 hores

Reposició de bàcul amb fonamentació afectada

72 hores

Tapes d’arquetes de registre, de qualsevol mida

2 hores

Reconstrucció d’arquetes de registre de qualsevol mida

24 hores

Caixes d’escomesa amb aparells de protecció i maniobra

12 hores

Làmpada de vehicles o vianants en capçals sobre columnes

3 hores

Làmpada de vehicles en capçals suspesos en bàcul

6 hores

Atenció a talls de corrents, anomalies transitòries, fusibles,
connexió de presa de terra i varis

2 hores

Presa de terra, reconstrucció en dia laborable
Cables d’energia a un grup de làmpades i escomesa
(restabliment provisional del servei)
Reparació definitiva de qualsevol cable, en dia laborable

48 hores

3 hores
48 hores

En cas d’impossibilitat en la reparació per causes alienes al Contractista, hauran de
demanar instruccions dels STM que determinaran el procediment a seguir.
Si en altres tipus d’avaries la seva reparació exigís, per motius justificats, un major termini,
s’informarà a l’Ajuntament.
En cas d’avaries ocasionades per fenòmens meteorològics extraordinaris o desastres
naturals, fins al 5% de l’import anual de manteniment de l'enllumenat públic se’n farà càrrec
l’empresa, la resta es cobrarà a part aplicant els preus dels Treballs Complementaris.
El tractament, gestió i intercanvi d'informació entre el Contractista i l’Ajuntament es farà
necessàriament, mitjançant el programa informàtic de gestió adoptat, en el que hi haurà la
possibilitat de consultar els comunicat d’avaries, indicant les causes de les mateixes, la data
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de reparació així com la data de reparació prevista per aquelles que no van poder ser
reparades “in situ”.
Conforme es vagin substituint les lluminàries tipus LED per avaria, es portarà un control de
la data de reposició, amb la finalitat de controlar la seva durada real i poder prendre mesures
en cas de no complir els temps mínims de duració de vida útil previstos.
La reposició dels elements es realitzarà amb materials de les mateixes característiques i
qualitats que els primitius, els quals seran comprovats pel tècnic de l’Ajuntament, qui podrà
rebutjar els que no compleixin aquestes condicions. Així mateix, les solucions adoptades en
les feines de manteniment i reposició hauran de guardar l’estètica i uniformitat que la resta
d’instal·lacions de l’àrea.
El Contractista haurà de senyalitzar la via pública, d’acord amb les Ordenances Municipals i
Reglament en vigor o amb les instruccions que rebi per part de l’Ajuntament, essent
exclusivament seva la responsabilitat dels danys i perjudicis que puguin derivar-se per
l’incompliment d’aquesta obligació, independentment de qualsevol altra responsabilitat civil o
penal.

6.4 Verificació de les instal·lacions semafòriques
Serà responsabilitat del Contractista la verificació de les característiques elèctriques de la
instal·lació i el repàs general de l'estat dels quadres. Aquesta verificació tindrà una
periodicitat semestral i inclourà les següents operacions:
-

Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de maniobra i protecció.
Comprovació del funcionament dels dispositius d'accionament.
Comprovació del temps d’accionament dels diferencials.
Comprovació del funcionament del sistema de telegestió.
Mesura de la tensió d'entrada, Intensitat per fase i factor de potència general
Mesura de la intensitat per fase a cada línia
Comprovació de l'equilibrat de fases
Comprovació d'elements mecànics i de tancament de l'armari
Neteja general, ajust i greixatge de contactes i connexions
Neteja exterior caixa d'allotjament de papers i adhesius que l'embruti.
Lectura de comptadors
Mesura de presa de terra.
Comprovació d’aïllaments entre conductors i entre conductor i terra.
Comprovació C.D.T. a final de cada línia.
Comprovació de la programació
Comprovació dels sistemes de reducció en capçalera, si n'hi ha

A l'interior del quadre es col·locarà una etiqueta autoadhesiva on constarà el número d’ordre
de treball, amb la data en què s’ha efectuat la inspecció, i les dades hauran de ser
introduïdes al sistema informàtic.
A més de la revisió anual, es realitzarà una verificació addicional 2 mesos abans de cada
revisió perceptiva per part d’una E.I.C, en cas que la potència del quadre semafòric així ho
requereixi.
En aquestes comprovacions es tindrà en compte l’establert tant en el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió com en el Reglament de Verificacions Elèctriques.
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El Contractista haurà de presentar propostes d’actuacions de subsanació de deficiències de
les instal·lacions valorades econòmicament en base als preus unitaris dels Treballs
Complementaris.
6.5 Inspeccions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC)
En el cas que el quadre semafòric ho requereixi per potència contractada, el Contractista
portarà el control de l’estat de les instal·lacions i haurà d’avisar amb antelació als STM del
pas de les inspeccions reglamentaries per part de les E.I.C. Haurà de col·laborar i
acompanyar a aquestes entitats en les seves inspeccions, i cobrirà el cost d’inspecció de les
instal·lacions segons el calendari que s’estableixi amb els STM després de revisar l’inventari
de l’estat actual de les instal·lacions. Anualment el Contractista farà una relació de les
inspeccions previstes per aquell exercici.
En cas que es detectin defectes en les inspeccions, el Contractista haurà de presentar
valoració econòmica de subsanació de les deficiències en base als preus unitaris dels
Treballs Complementaris, sempre que aquests defectes ja existissin a la data d’adjudicació
del present contracte i no es derivin d’un manteniment deficient.

6.6 Neteja general de semàfors
La neteja exterior de lluminàries es farà coincidir amb l’operació de reposició general de
làmpades, i en general es farà cada vegada que per qualsevol motiu no s’assoleixi la
il·luminació establerta per culpa de l’estat de brutícia de la lluminària d’acord amb els
programes i directrius establertes conjuntament entre el Contractista i l’Ajuntament. Alhora
es comprovarà i adequarà l’estanquitat mitjançant l’adequada fixació de la junta i es rentarà
l’exterior amb detergent i aigua eixugant amb un drap.
La neteja interior de totes les lluminàries dels semàfors, incloent el netejat de l’interior del
conjunt òptic d’aquelles que ho requereixin, es farà cada vegada que es fa la neteja exterior,
o cada vegada que l’estat de la lluminària ho requereixi per complir els nivells lumínics.
En cas necessari l’Ajuntament podrà, en casos concrets, exigir al Contractista la neteja
d’aquells punts que per la seva situació ho aconsellin, quan la seva il·luminació quedi
reduïda en més d’un 20%, segons criteris dels STM.
La neteja de les lluminàries es realitzarà segons la metodologia que el Contractista defineixi
a la seva oferta.

6.7 Pintura i protecció
La pintura dels suports està previst realitzar-la com a màxim cada 4 anys, excepte aquells
suports que per les característiques del material no ho necessitin. De totes maneres, en
aquests casos es pintaran els primers 30cm per evitar que les aigües superficials de pluja,
orins dels gossos, etc... corroeixin el suport, i igualment es pintaran les parts que es vegin
corroïdes.
Després de cada operació, el responsable de l’Ajuntament podrà efectuar les oportunes
comprovacions i si s'observés un acabat deficient s'haurà de repetir l'operació a càrrec del
Contractista.
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6.8 Manteniment del sistema de telegestió de les instal·lacions semafòriques
El Contractista assumirà el cost mensual de les comunicacions GPRS fins que no es
desplegui la Fibra Òptica a tot el municipi, tal com està previst. Aquest cost s'haurà de tenir
en compte a tots els quadres excepte als que tenen cobertura WIFI actualment i que
funcionaran amb aquesta tecnologia fins que hi arribi la Fibra Òptica.
A més el Contractista haurà d’assumir el cost de la contractació les comunicacions dels nous
quadres que s’instal·lin en el municipi.
El manteniment del sistema de telegestió ha d’incloure:









7

Gestió remota regulacions a nivell de quadre.
Alarmes i avisos a nivell de quadre (fallada de lluminària, caiguda de línia, etc).
Mesura i emmagatzematge de paràmetres elèctrics, ja sigui directament o a través
d'un comptador auxiliar.
Possibilitat de comunicació a través de GPRS, WIFI i Fibra Òptica.
Port Serie RS485 que permeti integrar altres elements i escalar el sistema a través
d'elements pont cap a configuracions tipus control punt a punt.
Software de gestió amb tecnologia web, 24x7, obert, escalable i fàcilment integrable
amb altres sistemes i plataformes, com el de gestió del manteniment existent
actualment a l’Ajuntament (SIGEEN).
Possibilitat de consultar a distància totes les dades en el moment que es vulgui i de
disposar d’elles en desconnexió per tractar-les a posteriori.
Gestió d'usuaris i perfils

SERVEI D'ENLLUMENAT DE NADAL (SEN) (P1+P2)

En l’època de Nadal es col·locaran les llums decoratives, anant a càrrec de l’adjudicatari el
subministrament, la instal·lació, el manteniment i la retirada de les llums esmentades. Anirà
a càrrec de l’instal·lador els tràmits necessaris davant d’Indústria i de la companyia
subministradora a fi de disposar de corrent elèctrica en el seu moment i, si s’escau, de les
corresponents autoritzacions.
Les instal·lacions han d'estar en funcionament des de finals de novembre fins al 6 de gener
de cada any. La instal·lació començarà la primera setmana del mes d’octubre de cada any i
la recollida durant la tercera setmana del mes de gener. Les dates concretes seran
indicades al Contractista pels STM.
Durant el procés de muntatge i desmuntatge, el Contractista haurà d'emmagatzemar a les
seves dependències els elements no instal·lats.
En el cas de les llums decoratives de Nadal actualment corresponen a unes 469 garlandes,
dels següents tipus:
-

Garlandes “ cortina de leds per fanal”, d’unes mides aproximades d’1 x 3 m, i una
quantitat mínima de 83.
Garlandes “tipus cilindre tridimensional de leds ”, d’unes mides aproximades de 3
x 0,9 m de diàmetre, i una quantitat mínima de 14.
Garlandes “cortina de leds triangular” ”, d’unes mides aproximades d’1 x 3 m, i
una quantitat mínima de 144.
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-

Cordó de leds de decoració d’arbres i palmeres, d’uns 14 metres de longitud i una
quantitat mínima de 25.
Rètols de “BONES FESTES” o similar, una quantitat mínima de 13.
Garlandes “cortina de leds rectangular” ”, d’unes mides aproximades d’1 x 3 m, i
una quantitat mínima de 144.
Garlandes tipus vimet decoració horitzontal, mides 2 x 1,5 m, i una quantitat
mínima de 46.

Cada any l'adjudicatari haurà de proposar els nous motius, incorporant un mínim d'un 25%
de canvis respecte l'any anterior.
Caldrà complir els següents punts:
-

Tot el material haurà de ser de LEDs.
El material ofert pel Contractista haurà de complir la llei i el reglament
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Caldrà que disposi dels elements de subjecció necessaris per tal que no
provoqui problemes de moviment en cas de vents.
Els materials oferts no presentaran dificultats per les tasques del seu muntatge i
desmuntatge.
S’haurà de tenir en compte un 10% de garlandes de mes per possibles avaries o
substitucions.

Actualment, les zones a enllumenar són les zones de vianants; vies cíviques, places i arbres
dels següents indrets:
-

Carretera de Barcelona, entre passeig de la Marina i el carrer Ausiàs Marc.
Av. Generalitat entre Passeig de la Marina i el carrer Hospital.
Av. Josep Tarradellas entre els carrers Avda Mil·lenari i Mare de Deu de
Montserrat.
Zona territorial de l’antiga Associació de comerciants “Xarxa Comercial
Viladecans”, tal com el carrer doctor Reig entre Salvador Baroné i Plaça de les
palmeres. Av. Molí sencera, Angel Guimerà, Plaça de la Vila, Jaume Abril,
Rambla Modolell, Àngel Aranyo, etc...

Els licitadors consideraran l’existència de diferents zones a il·luminar que disposen d’unes
característiques tècniques diferents, així com de diferents amplades i alçades dels punts de
col·locació dels motius nadalencs.
A aquests efectes realitzaran un estudi de la ubicació i tipus d’il·luminació adequada per a
cada indret. Caldrà que aportin informació tècnica i gràfica dels motius nadalencs proposats.
En cas d’existència d’algun defecte en el funcionament del material, seran canviats i / o
reparats en un termini màxim de 24 hores.
El valor estimat del lloguer dels sistemes emprats actualment és de 42.360 €/any, IVA
inclòs Els licitadors presentaran les seves ofertes segons model de l'annex , amb indicació
concreta dels preus unitaris per a cada tipus d’element d’il·luminació incloent totes les
despeses, taxes i tributs.
L’Ajuntament podrà realitzar les ampliacions, reduccions i modificacions oportunes Es
considerarà inclòs sense cost addicional un increment fins a un 5% del material (amb el
valor econòmic indicat als preus unitaris).
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8

SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS I PLATAFORMES
(SMA) (P1+P2)

Per tal de garantir el bon funcionament dels aparells elevadors dels equipaments municipals
en general, i tenint en compte els factors característics d’utilització i els diversos materials i
elements dels que estan constituïts, sorgeix la necessitat de mantenir-los.
Els mitjans materials, tècnics i dispositius de seguretat que instal·li i utilitzi l’empresa
Contractista hauran de trobar-se correctament aprovats d’acord a les normes que
s’estableixin, impedint que els aparells elevadors instal·lats causin danys o molèsties a
tercers.
El Contractista haurà de facilitar als operaris, tot aquell material que sigui precís per dur a
terme les tasques de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals i
disposarà del necessari per satisfer adequadament les exigències d’aquest Plec durant tota
la vigència del contracte.
L’aprovació dels materials a utilitzar o instal·lar, quan escaigui, correspondrà als STM, que
podran exigir la presentació de la fitxa tècnica o d’un certificat dels fabricants per la seva
aprovació.
Les omissions en el Plec de Clàusules Tècniques o les descripcions dels detalls que siguin
indispensables per portar a terme correctament els treballs de manteniment, no eximeixen al
Contractista de la seva execució, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels
treballs objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.
Els treballs de manteniment resten supeditats a les indicacions dels STM i s'atendrà als
punts següents:

8.1 Manteniment preventiu
Constitueixen aquest grup de prestacions aquelles que hauran d’efectuar-se de manera
continuada i periòdica, amb unes freqüències en funció de la tipologia de cada aparell
elevador, tal i com es descriu en apartats anteriors.
Comprèn les operacions periòdiques de comprovació, arranjament, prevenció i control que
garanteixin la conservació i l’ús òptim dels aparells elevadors dels edificis municipals, que,
com a mínim, són:








Revisió i examen de la instal·lació, amb especial atenció als sistemes de seguretat
de l’aparell: cables, cremallera, cadena, tancaments, dispositius de fixació, etc.
mantenint un bon funcionament i la seguretat de les persones i les coses.
Greixat i ajustament dels elements de l’aparell elevador, que per la seva naturalesa
precisin de tal operació (s’inclou el subministrament d’olis, greixos, lubricants
especials, vàlvules de greixar i estris de neteja necessaris per aquestes
operacions).
Netejar la fossa i la cambra de màquines.
Funcionament de la maniobra: verificació des de l’exterior del funcionament dels
comandaments de maniobra i també des de la cabina.
Accionament de comandament: prioritat dels comandaments de la cabina sobre els
exteriors.
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Anivellació: ajust entre la cota del paviment dels replans d’accés i el de la cabina,
quan aquest funciona plena i a mitja càrrega i en buit.
Regim de velocitat: velocitat mitja d’un recorregut complet en pujada i baixada amb
la cabina a plena i mitja càrrega i en buit.
Arrencada i parada: a mitja i plena càrrega.
Comprovació de soroll i vibracions en les zones properes a la cambra de màquines i
a la cabina.
Verificació del consum d’energia elèctrica en varis recorreguts complets a mitja
càrrega.
Funcionament de les senyalitzacions: verificació del funcionament de l’indicador
lluminós de posició de la cabina durant el recorregut i de l’indicador lluminós
d’estacionament en planta.
Verificació del funcionament del timbre d’alarma.
Verificació del funcionament dels enclavaments.
Tancament de les portes: verificació del funcionament del mecanisme de tracció i
proteccions en les portes i comprovació de sorolls.
Registrar i anotar les dates de visites, resultat de les inspeccions, els elements
substituïts i les incidències que es considerin necessàries en el Llibre Registre de
Muntatge i Manteniment.
I totes aquelles operacions preventives, necessàries i obligatòries per normativa,
amb la finalitat de mantenir unes bones condicions d’ús i funcionament de l’aparell
elevador.

En definitiva, les revisions amb caràcter preventiu constaran principalment, de les
verificacions del funcionament dels sistemes de seguretat i revisió dels seus components o
accessoris dels aparells elevadors.

8.2 Manteniment correctiu
Són aquells serveis que han d’efectuar-se quan es produeix alguna avaria que requereixi
l’actuació de l’empresa Contractista. Aquest servei, inclou aquelles tasques no programades
que siguin de reparació d’avaries i substitució dels elements que es vagin deteriorant o que
per la seva utilització o funcionament no sigui l’òptim.
L’empresa Contractista haurà de detectar i solucionar en el menor temps possible les
anomalies de funcionament i les avaries en els aparells elevadors.
El manteniment correctiu suposa que hi ha la disponibilitat per part del Contractista per a
una actuació de correcció ràpida amb les necessitats d’ús de les instal·lacions i mitjançant
els medis materials i personals més adients, d’acord amb els STM.
En el supòsit que un aparell elevador instal·lat pateixi alguna variació posterior que modifiqui
substancialment l’originari, en tot o en part, l’empresa Contractista, estarà obligada a
confeccionar nous manuals d’instal·lació, ús i manteniment.
8.3 Tipus d’aparells elevadors
Les tasques de manteniment es realitzaran per a la totalitat de les unitats que composen els
diferents tipus d’aparells elevadors, en funció del tipus de propulsió (grup tractor) que hi
hagi. Es a dir, com a mínim, els que es descriuen a continuació:
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 de propulsió hidràulica
 de propulsió elèctrica
 de propulsió mecànica

8.4 Freqüència de les revisions preventives
La freqüència de les revisions preventives, vindrà determinada per les particularitats
resultants dels factors que es donin en cada tipus d’aparell elevador. Les freqüències, com a
mínim, seran aquelles que entre dos revisions successives no transcorrin més de 30 dies.
Es a dir, es realitzaran revisions preventives com a mínim, mensualment.
En definitiva, es disposarà la posta a punt cada trenta dies, com a màxim, i s’anotarà en el
Llibre Registre de Muntatge i Manteniment les revisions i posades a punt que es realitzin de
les instal·lades.
Aquest Llibre contindrà les fitxes de revisió general periòdica i s’ajustarà al model aprovat
pel Reglament d’Aparells Elevadors.
8.5 Reparació d’avaries i altres treballs
En funció de totes les definicions dels treballs de manteniment esmentats, el Contractista
està obligat, en primer lloc, a informar als STM, i en segon lloc, a anticipar-se a la possible
avaria, procedint al canvi o substitució de l'element deteriorat de la instal·lació.
El Contractista està obligat a reparar totes les avaries, trencaments i desperfectes que es
produeixin als aparells elevadors de les dependències municipals, amb independència del
que les hagi causades. Aquestes reparacions inclouran els treballs i materials necessaris per
retornar la zona de l'avaria al seu estat inicial, amb l’aprovació per part dels STM del
pressupost previ que l’empresa Contractista hagi presentat.
El tipus de material a emprar en les reparacions serà de la mateixa qualitat que l'existent
abans de l'avaria. En qualsevol cas, s'haurà de notificar als STM quan hi hagi necessitat de
canviar alguns elements, per tal d'autoritzar el tipus de material a emprar.
La solució de qualsevol avaria, desperfecte o trencament que pugui comportar un perill per
als usuaris de l'edifici, haurà de donar-se al moment de rebre la comunicació. En tot cas,
haurà de quedar reflectit en una Declaració responsable de temps màxim de resposta en
cas de rescat de persones. En la resta de casos, a les 24 hores com a màxim.
Quan no sigui factible complir aquests terminis en el segon supòsit, el Contractista haurà de
comunicar-ho als STM perquè, si es considera suficientment justificat, es fixi un nou termini.
Tot i així, s’haurà d’interrompre el servei de l’aparell quan s’aprecià risc d’accident, tallant
l’interruptor d’alimentació i col·locant rètols indicadors en totes les portes d’accés al mateix,
fins que s’efectuï la necessària reparació.
En cas d’accident, l’empresa Contractista estarà obligada a posar el succés en coneixement
de l’Administració mitjançant l’EIC, amb qui tinguin concertat el seu control, i a mantenir
interromput el funcionament de l’aparell elevador, fins que previs els reconeixements i
proves pertinents, ho autoritzi l'Òrgan competent esmentat.
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Dins el termini de les 72 hores següents a l’accident, l’empresa Contractista trametrà un
informe complementari descriptiu dels danys personals i materials ocasionats, de les causes
desencadenades de l’esdeveniment que s’estimin com a més probables, de les
conseqüències que es preveu que s’ocasionaran en el funcionament de l’activitat o de la
instal·lació afectada, i de les mesures adoptades per pal·liar els efectes produïts i evitar-ne
la repetició.
Els treballs que puguin produir molèsties o sorolls, caldrà realitzar-los de la forma que
ocasionin el mínim possible d'incomoditats, realitzant-los fora dels horaris de funcionament
de les dependències o d'acord amb els STM.

8.6 Moment de la prestació del servei
El manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals haurà d'efectuar-se en l'hora
més adequada en funció de l’activitat del centre i del tipus d’aparell elevador que es preveu
mantenir. És a dir, l’estructuració dels serveis de manteniment preventiu dels equipaments
municipals es durà a terme fora de l’horari normal d’utilització, de l’equipament de manera
que no s’alteri el ritme, horari i desenvolupament normal de les activitats dels seus usuaris,
llevat dels casos urgents. Així, no s’efectuaran treballs en les hores de més afluència, evitant
sempre interferir en el normal funcionament del centre.
Alguns dels treballs previstos de manteniment normatiu o d’adequació de la instal·lació o de
l’aparell, caldrà que es realitzin en moments determinats. En particular, caldrà realitzar-les
en els períodes de menys afluència de públic (com per exemple, vacances d’hivern, d’estiu o
Setmana Santa).
Quan circumstàncies especials ho requereixin o ho aconsellin, caldrà adaptar al moment
d'efectuar els treballs a aquestes, procurant en tot moment que les interferències i/o
molèsties causades siguin mínimes.

8.7 Pla de funcionament
El Contractista haurà de presentar un pla de funcionament en què s'hi reflecteixin les seves
previsions dels treballs objecte de la contracta. Dins d'aquestes previsions caldrà detallar:


Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent constar
l’organigrama funcional i les categories de cadascun d’ells.

Dintre de la seva organització, el Contractista haurà de preveure uns dispositius àgils per a
la planificació operativa que permeti:




Ajustar les tasques a realitzar, en un temps de resposta curt, a les necessitats del
moment i, entre elles, les demanades per l’Ajuntament.
Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la productivitat i
la qualitat de les prestacions.
Proporcionar a temps, totes les dades demanades per l’Ajuntament, per dur a terme
els controls dels serveis, així com l’oportuna justificació dels serveis realitzats.
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8.8 Seguiment i control dels treballs
Mensualment, es fixarà un dia de seguiment i control dels treballs en què es reuniran el
tècnic responsable designat pel Contractista i els STM. El Contractista disposarà d’un Llibre
de manteniment a cada sala de màquines, on s’especificaran els materials utilitzats, el
nombre d’hores de treball realitzades i operaris que han intervingut. L’operari mantenidor
haurà d’omplir degudament el Llibre de manteniment cada cop que faci les revisions, i un
cop el Llibre estigui omplert, caldrà lliurar-lo als STM.
Serà obligació del Contractista que disposi de fitxes de manteniment. L'operari mantenidor
haurà d'omplir degudament la fitxa de manteniment cada cop que faci les revisions
periòdiques. Aquestes fitxes seran lliurades al personal adscrit al centre per tal de fer-les
arribar als STM per a la seva conformitat.
S'efectuarà també visites tècniques, en què es procedirà a supervisar els treballs que
s'hagin dut a terme i es comprovarà la qualitat dels mateixos, així com el compliment de les
previsions efectuades.
La qualitat dels treballs es valorarà i en cas de dubte, prevaldrà sempre el criteri dels STM,
restant el Contractista obligat a la correcció immediata dels errors o defectes detectats.

8.9 Horari de treball
L’horari de treball establert a cada dependència serà aquell que respecti l’horari d’activitats
del centre. Tot i així, serà susceptible de modificació per necessitats de cada equipament o
quan circumstàncies d’interès general ho requereixin.

8.10

Inspeccions EIC

El Contractista serà responsable de realitzar les inspeccions periòdiques a tots els aparells
elevadors i plataformes que tinguin una inspecció associada, i cobrirà tots els costos
associats a les inspeccions de les instal·lacions, que es faran segons el calendari
d’inspeccions que s’estableixi amb els STM. Haurà de col·laborar i acompanyar a les EICs
en les seves inspeccions.
Un cop realitzada inspecció, es lliurarà una còpia de l'Acta d'Inspecció als STM, per procedir
a la planificació i programació de les possibles reparacions.

8.11

Pla d’Instruccions

El Contractista, d’acord amb els STM, elaborarà un Pla d’Instruccions, per assessorar al
personal municipal (conserges, etc.) que controli l’ús dels aparells elevadors de les
dependències, a fi que aquells puguin actuar correctament en casos d’avaria i conèixer unes
recomanacions bàsiques d’ús i funcionament. Per altra banda, l’empresa Contractista
facilitarà una clau per a l’obertura de portes en cas d’emergència.
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8.12

Senyalització dels treballs

En aquells casos en què es consideri necessari, a fi de garantir la bona marxa dels treballs,
la seguretat dels treballadors i causar el mínim de problemes als usuaris, el Contractista es
farà càrrec de senyalitzar els aparells elevadors i altres punts de possible conflicte, d’acord
amb els STM.
La senyalització es realitzarà de manera que resulti suficientment visible i serà especialment
important en cas d’avaries especials, on estarà col·locada fins just després de finalitzar la
reparació, moment en què es procedirà a la seva retirada.

8.13

Retirada de residus

El Contractista té l’obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs de manteniment
contractats. A tal efecte, el Contractista haurà de disposar de tots el mitjans necessaris per
procedir a la seva recollida controlada i seran dipositats en els llocs més adients (deixalleries
pertinents), just en el moment de finalitzar els treballs.

9

TREBALLS COMPLEMENTARIS (P2)

Aquestes feines corresponen a operacions de renovació de la xarxa, trasllats de punts de
llum, instal·lacions provisionals, instal·lacions per a festes i activitats diverses, nous punts de
llum, reparació d’avaries produïdes per actes vandàlics, col·lisions de vehicles o obres en la
via pública, adequacions de les instal·lacions a normativa, adequació i reparació de tot tipus
d’instal·lació inclosa en aquest plec, etc., que realitzarà el Contractista a petició o no, segons
el cas, de l’Ajuntament i prèvia aprovació per part dels STM del pressupost dels treballs
elaborat a partir dels preus de treballs complementaris ofertats pel Contractista (Annex 10).
Pel que fa als possibles materials que s’utilitzen en les diferents ofertes que presenti el
Contractista el preu que es facturi no podrà ser superior al 80% del PVP.

9.1 Adequació de les instal·lacions a la normativa vigent
Es consideren treballs inclosos en aquest apartat aquells que es generen com a resultat de
les inspeccions que realitza el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya mitjançant les Entitats d’Inspecció i Control per donar compliment als diferents
reglaments vigents, així com els treballs que es generin per a l’adequació a la Llei 6/2001
d’ordenació ambiental per a la protecció del medi nocturn conjuntament amb el Decret
190/2015 del 25 d’agost.
Quan l'obsolescència d'una instal·lació sigui evident i sota la supervisió i autorització del
responsable de l’Ajuntament, es podrà exigir al Contractista:
-

Que desconnecti la part de la installació afectada per l'obsolescència de la resta de la
instal·lació.
Que retiri els elements que puguin constituir un perill, a criteri del responsable de
l’Ajuntament.
Que efectuï la nova installació de forma provisional o definitiva, d'acord amb el
responsable de l’Ajuntament.
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Els elements afectats per la variació de la instal·lació dependran de l'estat de cadascun d'ells i
no serà precís que es renovi simultàniament tota ella.
9.2 Remodelació d’instal·lacions obsoletes
Quan segons criteris dels STM, l’estat d’una instal·lació aconselli ser renovada, total o
parcialment, aquesta podrà efectuar-se d’acord amb el pressupost elaborat pel Contractista i
que prèviament haurà d’estar aprovat pels STM.

9.3 Actuacions puntuals
Per a aquests conceptes s’inclouen els treballs de canvi de potència, retirada, reposició i
desplaçament de punts de llum.
Aquestes operacions es realitzaran tant per iniciativa municipal com per a petició de tercers,
prèvia autorització dels STM.
Aquest punt també inclou els mitjans complementaris, tant de mà d’obra com de material
que sol·liciti l’Ajuntament per trasllats, proves de laboratori, retirada de pancartes, enceses i
apagades esporàdiques, connexions d’elements o altres instal·lacions de qualsevol tipus a la
xarxa d’enllumenat públic, etc.

9.4 Instal·lacions provisionals
Es consideren instal·lacions provisionals:
-

Instal·lacions o actes promoguts per l’Ajuntament o altres entitats, sempre amb
l’autorització municipal i a petició de l’Ajuntament.

-

Trasllats, instal·lacions, per obres realitzades pel mateix Ajuntament o altres entitats,
amb autorització municipal, i sempre a petició de l’Ajuntament.

9.5 Enllumenat festiu (enllumenat de Nadal i actes al carrer)
En la celebració d’actes festius, esportius, culturals, o qualsevol altra naturalesa que
l’Ajuntament consideri d’interès general, i a part de l'enllumenat de Nadal descrit
anteriorment, el Contractista serà responsable del perfecte funcionament de les
instal·lacions del seu enllumenat festiu durant el desenvolupament dels mateixos a la zona
que s’indiqui i pel temps que es determini.
L’Ajuntament facilitarà al Contractista els elements i components de les instal·lacions de
l’enllumenat festiu, i aquest es farà càrrec de l’adequació, muntatge i desmuntatge de les
instal·lacions dels mateixos.
Això podrà incloure, depenent de les característiques de cada esdeveniment, la inspecció
prèvia de la instal·lació i esmena de les deficiències detectades, variacions en l’horari de
funcionament, el tancament parcial o total de la instal·lació i el muntatge i/o desmuntatge de
determinats elements, així com d’instal·lacions provisionals d’enllumenat en actes lúdics o
festius.
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9.6 Noves instal·lacions.
Opcionalment, l’Ajuntament podrà encarregar treballs corresponents a aquelles instal·lacions
noves de petit i mitjà abast, no previstes en aquests moments, que sigui necessari realitzar
en el futur. Els treballs s’abonaran en base els preus ofertats en la present licitació.

9.7 Material derivats de les reparacions de la garantia total
Els materials i tasques que segons el capítol de reparació d'avaries siguin de cobrament
independent seran abonats en base al quadre de preus dels Treballs Complementaris.

9.8 Forma de prestació i programa de treball
En funció de la magnitud de les actuacions a realitzar, o per requeriment exprés dels STM,
el Contractista estarà obligat a presentar, abans de començar els treballs, un pla d’execució
que serà sotmès a l’aprovació del responsable de l’Ajuntament. Un cop aprovat, el pla
adquirirà caràcter contractual.
Abans d’iniciar l’obra es procedirà al replanteig de la mateixa sobre el terreny, existint la
possibilitat de realitzar modificacions parcials, tant en aquell moment, com durant l’execució
dels treballs sempre que ambdues parts estiguin d’acord.
L’obra haurà de finalitzar en la data establerta, ja sigui la data inicialment prevista o la
determinada en una posterior ampliació del termini.
El Contractista posarà a disposició del responsable de l’Ajuntament un llibre d’obra en el que
periòdicament s’anotarà l’execució i les variacions que puguin ocórrer.
Amb l’objecte de complir allò especificat en l’apartat anterior, el Contractista haurà
d’organitzar uns grups de treball que actuaran bàsicament durant la jornada diürna. Aquests
grups seran independents al grup que es dediqui al manteniment de la xarxa d’enllumenat.
Aquests grups de treball hauran d’estar capacitats per a efectuar la instal·lació complerta de
punts de llum, incloent obra civil.

9.9 Control de materials
Tots els materials hauran de ser de primera qualitat, per això és necessari que una vegada
adjudicada l’obra el Contractista presenti al responsable de l’Ajuntament de la mateixa els
catàlegs i certificats d’homologacions i tota la informació que es sol·liciti sobre el material.
No s’utilitzarà cap material que no hagi estat prèviament aprovat pels STM de l’Ajuntament.

10 INVERSIONS (P3)
En el moment de la implantació de les inversions descrites al Plec de Prescripcions
Tècniques, així com als seus annexes, i en funció de la realitat existent, els Serveis Tècnics
Municipals es reserven la potestat de canviar el nombre de punts a intervenir mantenint els
preus unitaris acordats contractualment per aquestes inversions.
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10.1

Servei d’eficiència energètica

Aquest servei comprèn el Servei d’Actuacions de Conservació de l’Energia i el Servei de
Gestió tècnica i de Mesura i Verificació del rendiment energètic.
10.1.1 Servei d’actuacions de conservació de l’energia
Correspon al Contractista, la incorporació i/o actualització de les instal·lacions energètiques
amb actuacions de millora dels equips i les instal·lacions existents d'enllumenat públic al
començar l’execució del contracte, i d’aquells altres que consideri convenient incorporar o
actualitzar perquè serveixin per fomentar l’estalvi energètic i l’eficiència energètica.
10.1.1.1 Actuacions inicials de millora de l’eficiència
Correspon a la substitució inicial de làmpades, equips i lluminàries per la millora de
l’eficiència i estalvi energètic.
En base a l’auditoria prèvia a la contractació del servei de què es disposa, que s'adjunta a
l'Annex 1, s’han pogut establir les unitats de cada element de l’enllumenat públic que cal
substituir.
Les substitucions s’hauran de fer d’acord amb l'apartat "Condicions dels materials" d'aquest
plec i tenint en compte les especificacions de servei que es detallen a l'auditoria. Els
licitadors especificaran a les seves ofertes els materials i sistemes proposats.

10.1.1.1.1

Condicions dels materials

Tots els materials emprats hauran de ser nous i de primera qualitat i compliran totes les normes
que els siguin aplicables i específicament allò que disposa el present Plec de Condicions,
essent de marca de reconeguda solvència.
Una vegada adjudicat el servei definitivament i davant la instal·lació, el Contractista presentarà
al responsable de l’Ajuntament els catàlegs, fitxes tècniques, certificats, mostres, etc, que es
relacionen, a la recepció dels diferents materials.
Es realitzaran tots els anàlisis i proves que ordeni el responsable de l’Ajuntament, encara que
aquests no s'hagin indicat en aquest plec. Es realitzaran als laboratoris que, en cada cas,
indiqui el responsable de l’Ajuntament, i les despeses ocasionades pels mateixos aniran a
càrrec dels Contractista.
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva i es podran rebutjar per la
inspecció definitiva, fins i tot després de col·locats, si no complissin amb les condicions
exigides, i hauran de ser reemplaçats per altres que compleixin amb les qualitats exigides.
En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin
al parer dels tècnics de l’Ajuntament suficient garantia i aquests materials siguin fabricats per
més d'un fabricant, es podrà exigir al Contractista la presentació d'una proposta de tres
marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals els tècnics de
l’Ajuntament triarà la més adequada.
Les garanties dels proveïdors dels materials seran atorgades subsidiàriament a l’Ajuntament
que en seguirà gaudint encara que es resolgués o caduqués el contracte.
2021
Plec Prescripcions Tècniques Manteniment Enllumenat Públic, Ascensors

40

Departament d’Espai Públic

Làmpades i equips
Per les làmpades, com a referència en quant a paràmetres mínims que caldrà complir en
eficiència, vida útil, característiques cromàtiques i d'altres, s'han tingut en compte els
següents models (veure fitxes tècniques a l'Annex 7):


Làmpades de HM: CMH Streetwise de General Electric

Per cada proposta d'equip i làmpada, el contractista presentarà:






Catàleg amb el tipus de làmpades i equips que ha d'utilitzar, on hauran de figurar
les característiques més importants: flux lluminós, corbes de supervivència i
depreciació, etc i una mostra a presentar.
El conjunt equip i làmpada haurà d'estar homologat, i caldrà justificar-ho amb els
certificats corresponents, especialment per les làmpades d’Halogenurs Metàl·lics.
Pèrdues màximes dels equips segons RD1890/2008
Pels equips electrònics:
- Descripció de les possibilitats de regulació i programació i les eines
necessàries. Es valorarà positivament la possibilitat de reprogramació de
corbes de regulació en temps i percentatge des del quadre de
comandament.
- Regulació autònoma "intel·ligent".
- Amb protecció contra sobretensions i temperatura.
- Garantia mínima de 8 anys

Lluminàries
Abans de ser acceptades pels STM els tipus de lluminàries a instal·lar, serà necessari la
presentació pel Contractista de:
 Catàlegs amb dimensions i característiques.
 Certificat CE de fabricació segons Norma UNE 60598
 Corbes fotomètriques d'un Laboratori Oficial.
 Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic
 Estudis lumínics, si s'escau
 Mostra pel seu posterior assaig a laboratori.
Les lluminàries hauran de tenir allotjat al seu interior l'equip electrònic d'encesa i regulació de la
làmpada, i s'haurà de garantir la compatibilitat electromagnètica així com les característiques
tèrmiques del conjunt.
Com a models de referència en quant a requisits mínims a complir en característiques
mecàniques, qualitats dels materials i fotometries, s'han fet servir pels estudis tipus de
l'auditoria lluminàries tipus (veure fitxes tècniques a l'Annex 7):


Euro 2 de GE per la substitució de lluminàries tipus vial VSAP/HM

Les lluminàries són l’element més crític per la diversitat de qualitats i estètiques existents al
mercat, i perquè el seu rendiment i fotometria és cabdal en l’obtenció dels resultats lumínics
(nivell i uniformitat) que s’esperen.
Per aquestes raons per l’elecció de la lluminària el Contractista presentarà a la direcció
d’obra tres models de lluminària per cada casuística en la que el preu PVP de les mateixes
estigui dins d’una forquilla de un +/- 10% de la de referència. La proposta incorporarà els
corresponents estudis lumínics per poder comprovar quina ofereix millor nivell i uniformitat.
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Conjuntament la direcció d’obra i el Contractista escolliran la marca i model que finalment
s’instal·larà. En aquest sentit la direcció d’obra procurarà sempre que sigui possible anar
compensant les de preu superior al de referència amb les que estiguin per sota per mirar
d’esser el més equànime possible amb les decisions que s’adoptin.

Lluminàries LED
Les lluminàries amb tecnologia LED, a part dels requeriments corresponents a les
lluminàries en general, hauran de complir:







Compliran amb els requeriments i prescripcions tècniques descrites al document
“Requerimientos tecnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de
alumbrado exterior” editat per ANFALUM i l’IDAE (Annex 7)
Tindran una Temperatura de color màxima de 4000 K
La garantia mínima del conjunt serà de 5 anys.
Amb possibilitat de canviar fàcilment la matriu de LEDs ja sigui per defectes de
fabricació o per finalització de la seva vida útil.
Disposaran de Drivers programables per funcionar a nivell reduït i es podrà
programar el seu horari i percentatge de funcionament.

Com a referència pel que fa a qualitats dels materials i característiques fotomètriques
s'utilitzarà el model AMPERA DE SCRÉDER, en diferents potències. A diferència de les
lluminàries amb làmpades de descàrrega en les que les potències estan normalitzades, en
les de LED existeix gran variabilitat al mercat. És per aquest motiu que s'acceptaran
propostes que difereixin en +/- 10% les potències plantejades.
Per aquestes raons per l’elecció de la lluminària el Contractista presentarà a la direcció
d’obra tres models de lluminària LED per cada casuística en la que el preu PVP de les
mateixes estigui dins d’una forquilla de un +/- 10% de la de referència. La proposta
incorporarà els corresponents estudis lumínics per poder comprovar quina ofereix millor
nivell i uniformitat. Conjuntament la direcció d’obra i el Contractista escolliran la marca i
model que finalment s’instal·larà. En aquest sentit la direcció d’obra procurarà sempre que
sigui possible anar compensant les de preu superior al de referència amb les que estiguin
per sota per mirar d’esser el més equànime possible amb les decisions que s’adoptin.

10.1.1.1.2

Modificacions sobre l’auditoria en que es basa aquest plec

L’auditoria que ha servit de base per a la confecció d’aquest plec no es composa d’estudis
lumínics de cada carrer o espai, i tampoc parteix d’un inventari 100% fiable. Tot i que s'ha
realitzat una validació inicial del mateix, aquest pot haver sofert variacions mentre es
redactava l'auditoria i aquests plecs. Aquestes circumstàncies poden fer que durant el
replanteig de l’execució de l'obra inicial de millora de l'eficiència sorgeixi la necessitat
d’introduir canvis que s’hauran d’anar pactant amb la direcció d’obra nomenada per
l’Ajuntament.
Així mateix, tot i que les ofertes han d’incloure sempre una proposta que contempli les
solucions que proposen aquests plecs, es podran presentar alternatives als models i tipus
del present plec que podran ser acceptades o rebutjades durant la fase d’execució dels
treballs de l' obra inicial de millora de l'eficiència. En cap cas el possible sobrecost es
repercutirà a l’Ajuntament.
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En qualsevol cas de canvis deguts al replanteig (millor adaptació a la realitat de l’inventari,
auditoria o qualsevol altra dada de partida) o a la presentació d'alternatives per part del
Contractista, caldrà igualar o millorar tant les prestacions lumíniques (en nivells i
uniformitats) com els estalvis previstos.
Prèviament a cada actuació, el Contractista presentarà informe justificatiu que la solució
adoptada s’ajusta a la realitat existent i assoleix els objectius plantejats en l’auditoria, tant a
nivell luxomètric, com energètic. Els STM i la direcció d'obra avaluaran la idoneïtat de la
solució prevista i es farà comprovació que els valors luminotècnics que s’obtindran s’ajusten
als previstos en l’auditoria.

10.1.1.1.3

Càlcul del consum objectiu

Una vegada que els STM donin per acabats els treballs de l'obra inicial de millora de
l'eficiència, incloent les modificacions finals que s’hi puguin haver introduït, es tindrà
l'inventari definitiu i es recalcularà el consum objectiu, que serà l’utilitzat de referència.
Es realitzarà una lectura de tots els comptadors que servirà de referència i punt de partida
pels càlculs dels mesos següents.

10.1.1.1.4

Calendari d'actuacions

Tant la substitució de làmpades, equips i lluminàries tipus LED, que es realitzarà segons allò
establert a l’auditoria energètica (Annex 1); com la substitució de columnes i bàculs nous
(Annex 2), s’hauran de fer efectius abans de SIS MESOS des de la formalització del
contracte.
Serà necessari que el Contractista presenti un pla d’actuació detallat que inclogui totes les
actuacions especificant del calendari d’execució, detall del procediment d’execució i tot allò
necessari, amb especial atenció als aspectes de seguretat i salut i de coordinació amb els
STM i la Policia Local. Aquest pla s’haurà d’aprovar per part dels STM.

10.1.1.1.5

Legalització de les instal·lacions

A les instal·lacions municipals d’enllumenat públic que estan legalitzades a dia d’avui i en les
que s'hi realitzi qualsevol tipus d’actuació, l'empresa serà la responsable de tramitar i obtenir
la corresponent modificació de la legalització de la instal·lació al seu càrrec.
Les instal·lacions municipals d’enllumenat públic que no estan legalitzades a dia d’avui i en
les que el Contractista hi realitzi qualsevol tipus d’actuació, caldrà que aquesta efectuï un
estudi de les necessitats per la seva legalització i presenti als tècnics municipals les seves
necessitats i el seu cost, en base al quadre de preus dels Treballs complementaris, per
analitzar la seva viabilitat, en un màxim de 4 mesos des de l’execució de les modificacions.

10.1.1.1.6

Reaprofitament dels actuals elements d’il·luminació

Arrel de l'execució d'aquesta prestació està previst substituir una quantitat rellevant d'equips
de les instal·lacions d'enllumenat públic. En relació a aquests equips l'empresa Contractista
seguirà el següent procediment:
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a. Inventariar tots els equips diferenciant tots aquells que es puguin reutilitzar dels que no.
b. Els equips que no es puguin reutilitzar seran transportats al corresponent centre de
tractament de residus autoritzat a càrrec del Contractista. Aquest disposarà de tota la
documentació de lliurament 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 de
Viladecans. Per la resta es seguirà una de les següents opcions:
-

Es cediran a un programa de cooperació pel desenvolupament.
Es vendran a altres municipis seguint el procediment que es determini en el seu
moment.
Podran ser emprats pel Contractista segons el seu criteri.

En el seu moment el STM indicaran quin procediment seguir. En el cas que es generi algun
ingrés econòmic, aquest revertirà íntegrament per l'Ajuntament en forma de reducció
proporcional de la quota mensual que correspongui.
En tots els casos el Contractista haurà de disposar de l'espai i la logística per
l'emmagatzematge temporal d'aquests equips.

10.1.1.2 Actuacions addicionals en estalvi energètic
A fi de perfeccionar el contracte es podran proposar, durant tota la seva durada, inversions
econòmiques addicionals degudament detallades per millorar l’estalvi energètic, que hauran
d’ésser complementàries a les proposades en el present plec i alhora també compatibles en
els seus principis.
El Contractista presentarà, com a mínim anualment una nova proposta d’execució adjuntant
una memòria tècnica formada, com a mínim, per un estudi energètic, estudi tècniceconòmic, pla d’execució i possibles condicions per la seva execució. Cadascuna
d’aquestes propostes s’haurà d’aprovar per part dels STM prèviament a la seva execució.

10.2

Nova instal·lació de bàculs i columnes

El present apartat es presenta amb l’objectiu de instal·lar noves columnes i bàculs que
formen part de l’enllumenat públic de Viladecans, degut que han complert amb la seva vida
útil. Les condicions per aquesta instal·lació les trobem a l’Annex 2 del present plec.

11 CONTROL DE QUALITAT
Donada la complexitat del contracte, es planteja la possibilitat d’incloure en el servei un
Control de Qualitat extern que pugui avaluar la qualitat del servei de d'eficiència energètica i
dels serveis de manteniment de l'enllumenat públic i semàfors.
Aquest control es podrà dur a terme de forma independent i objectiva per una empresa o
professional independent de reconegut prestigi i experiència en el sector de l’enllumenat
públic, que serà escollida per l'Ajuntament.
Les tasques d’aquesta empresa consistiran en :
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El control de la qualitat dels equips, materials emprats, i treballs en les actuacions de
conservació de l'energia
La revisió dels informes que el Contractista ha de facilitar als STM.
La revisió de l’informe anual redactat per l’empresa adjudicatària La redacció final
d’un informe de funcionament del contracte al llarg de cada any.
La redacció d'un informe sobre l'estat de les instal·lacions al final de la contracta

Els licitadors exposaran la metodologia i mitjans tècnics que posaran a disposició d'aquesta
empresa externa tant pel control de les obres inicials com pels controls continus dels serveis
de manteniment, indicant periodicitats i entregables previstos.

Viladecans, a la data de la signatura electrònica.

Rafael López Romera
Cap Unitat Enllumenat
Departament Serveis Públics
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ANNEXES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Annex 1 – Actuació d’inversió energètica
Annex 1.1 - Llistat de punts de llum sobre els que s’actuarà
Annex 1.2 - Plànol influència dels punts de llum sobre els que s’actuarà
Annex 2 – Instal·lació de noves columnes i bàculs
Annex 2.1 – Tipologies de bàculs i columnes
Annex 2.2 – Descripció gràfica de bàculs i columnes
Annex 3 – Inventari
Annex 3.1 – Inventari general de la ciutat
Annex 3.2 – Inventari zona Ca n’Alemany PPU-01
Annex 3.3 – Inventari Semàfors
Annex 3.4 – Ascensors
Annex 4 – Dades quadres enllumenat públic i semàfors
Annex 5 – Nivells lumínics establerts al municipi
Annex 6 – Nivells lumínics actuals
Annex 7 – Característiques tècniques dels materials
Annex 8 – Protocol instal·lació semàfors
Annex 9 – Punts fotovoltaics i eòlics
Annex 10 – Llistat de preus de treballs complementaris

ANNEXES A L’INFORME D’INICI
Annex A – Quadre de Comandament AG
Annex B – Quadre de Comandament W (Zona Plaça de la Vila)
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