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1.  Proposta de pla de manteniment 
 

La finalitat principal d'aquest servei és assegurar la continuïtat del funcionament de l'enllumenat i 
el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic prevenint possibles avaries i efectuar 
quan sigui convenient, reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministres, millores i 
modificacions.  

La prestació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic 
comprèn, de forma explícita:  

CONTROL DE FUNCIONAMENT i MANTENIMENT CORRECTIU: Inclou els treballs següents:  

• Control de l'encesa i apagat.  
• Control de làmpades en servei.  
• Control de l'estat dels suports i les lluminàries.  
• Reparació d'avaries.  
• Verificació de les instal·lacions.  
• Control de les instal·lacions en període de garantia  
• Gestió dels consums energètics amb control mensual de consums i previsió de costos i 

lectura dels comptadors. 

MANTENIMENT PREVENTIU: Inclou els treballs següents:  

• Control de les preses de terra  
• Control dels quadres elèctrics de comandament  
• Neteja general de lluminàries  
• Reposició general de làmpades  
• Pintat i numeració de suports.  
• Inspeccions periòdiques de les instal·lacions:  
• Comprovació, verificació i posta a punt de les lluminàries  
• Verificació i canvi massiu dels equips auxiliars  
• Canvi massiu d'elements plàstics en mal estat  
• Col·locació massiva de caixes de derivació  
• Col·locació massiva de preses de terra  

1.1 Manteniment correctiu 

El manteniment correctiu inclou tots els punts exposats a l’apartat anterior. A continuació es 
detalla cadascun d’ells. 

• Control d'encesa i apagada  

El mantenidor és el responsable de gestionar l’encesa i l’apagada de les instal·lacions. La gestió es 
basarà principalment en rellotges astronòmics i sistemes de telegestió.  S’ajustaran els rellotges, 
per tal d’aconseguir el número mínim d’hores de funcionament, garantint el servei als usuaris.   

Cada dia es farà una ronda diürna, per comprovar l’apagada dels quadres, així com la ronda 
nocturna per comprovar l’encesa dels quadres. 
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Cada dia es passarà als Serveis Tècnics totes les incidències que s’hagin provocat. Pel control de 
l’encesa i apagada de les instal·lacions, i s’haurà de  mantenir els sistemes existents en un nivell 
de manteniment que assegura el bon funcionament dels mateixos, en quant als horaris que, 
l’Ajuntament o els Serveis Tècnics, estableixin per l’encesa i apagada.  

• Control de làmpades en servei 

Tots els punts de llum han de ser inspeccionats durant les hores de funcionament, amb la 
periodicitat de dos cops per setmana espaiats en tres dies. Els resultats de les inspeccions 
generals han de constar en l'informe periòdic que el contractista lliura als serveis tècnics 
municipals. 

• Control de l’estat de suports i llumeneres  

És una inspecció visual diürna en que es provarà l'estat dels suports, les tapadores, els pericons, 
les portelles, les caixes de derivació, les llumeneres i, en general, de tots els elements o equips 
visibles de les instal·lacions de l'enllumenat públic. També es comprovarà el gruix i l'estat de la 
capa de pintura dels elements metàl·lics. En els informes es facilitaran les dades per tal que els 
Serveis Tècnics Municipals puguin arbitrar les mesures corresponents. Aquesta comprovació 
tindrà una periodicitat anual.  

El control de les portes de les columnes és fonamental per a la Seguretat de les instal·lacions. 
S’haurà de garantir els contactes directes utilitzant dispositius provisionals. En cas de no poder 
aconseguir les portelles originals també es faran servir les portelles de “mida universal”. Portelles 
metàl·liques que amb tres mides es poden adaptar a la majoria dels suports oferint un bon 
tancament definitiu en casos on no es podria trobar la solució 

• Reparació d’avaries 

El mantenidor  repararà les avaries que es produeixin en tots els elements de les instal·lacions.  Els 
components o equips de les instal·lacions que calgui o que sigui aconsellable substituir es 
canviaran per altres iguals o similars.  

El mantenidor remetrà periòdicament un informe d'avaries, indicant les causes, així com la data 
prevista per a la reparació d'aquelles que no hagin estat resoltes "in situ".  

Els terminis màxims de reparació d'una avaria són els següents:  

• Avaries que comportin perill: 5 hores.  
• Avaries que afecten a més de 10 punts de llum consecutius: 24 hores.  
• La resta d'avaries: 48 hores  

 
En el cas d'avaries que per reparar-les es necessiti un termini més llarg, el mantenidor ho ha de 
justificar i n'ha d'informar immediatament.  

• Verificació de l’estalvi energètic 

Mensualment i al temps que es fan les lectures dels comptadors, s'haurà de fer un seguiment del 
control de consums energètics i la validació dels mateixos amb les previsions que anteriorment 
s'hauran realitzat i analitzar les possibles causes i solucions per tal de minvar en el possible el 
sobreconsum de l'energia.  
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1.2 Manteniment preventiu 

OBJECTIU:  GARANTIR    LA    QUALITAT     DEL    FUNCIONAMENT    DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
REDUINT AL MÍNIM LES ACTUACIONS NO PROGRAMADES 

L'objecte de la conservació preventiva és mantenir les instal·lacions a un nivell de funcionament 
adequat, i controlar tots els elements amb la finalitat de reduir al mínim les avaries i les 
operacions no programables, i per tant, cobrir, de forma òptima, les necessitats del servei.  

Per garantir durat el transcurs del temps el bon funcionament de la instal·lació, i el seu factor de 
manteniment, es realitzaran les operacions de reposició de làmpades i neteja de les llumeneres 
amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor, o superior a aquest factor. 

A continuació s’expliquen els treballs necessaris: 

• Control dels quadres elèctrics de comandament 

Anualment han de netejar-se els elements que correspon el quadre, comprovar el seu 
funcionament, estrènyer els cargols dels borns i el funcionament correcte dels panys i de les 
tanques. Es faran mesures d’aïllament, tensions, intensitats i terres. Es garantirà en tot moment el 
tancament d’armaris elèctrics a la fi d’evitar manipulacions i accidents de tercers.  

• Control de presses de terra 

Anualment ha de procedir-se a la comprovació del valor de la resistència a terra de totes les 
preses de terra de les instal·lacions i comunicar aquests treballs i el seu resultat al titular. 

• Reposició general de làmpades 

La reposició general de làmpades s'efectuarà d'acord amb el coeficient de depreciació del flux 
lumínic de les làmpades (FDFL), que s’ha utilitzat durant l’etapa de disseny.  

Cada vegada que es faci un canvi massiu en un carrer es farà una mesura de la il·luminació a les 
100 hores de funcionament, amb la finalitat de comprovar el resultat de la reposició.  

La vida útil de les làmpades d'enllumenat públic és la que determina que els flux lluminós (en 
lúmens) no sigui inferior al 85% del valor inicial. A tall orientatiu, s'estableixen els valors següents 
de vida mitjana:  

Tipus de làmpada Mesos entre substitucions Període de funcionament 
Baix consum 24 mesos 8.000 hores 

Vapor de mercuri 36 mesos 13.000 hores 
Vapor de sodi AP 48 mesos 16.000 hores 

Halogenurs 36 mesos 13.000 hores 
Fluorescents 24 mesos 9.000 hores 

Taula 1: Proposta de periodicitat de canvis massius de làmpades 

• Neteja general de llumeneres.  

La neteja de llumeneres s'efectuarà de forma programada, d'acord amb el factor de depreciació 
de les llumeneres (FDLU), utilitzat en l’etapa de disseny. S’intentarà que coincideixi amb la 
substitució de làmpades i/o equips auxiliars. Segons la contaminació i les  zones del municipi, es 
podran plantejar períodes diferents a cada zona.  
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Aquesta neteja abastarà tant l'interior com l'exterior de les llumeneres. Al mateix temps que es 
realitzi la neteja s'ha de comprovar visualment el sistema òptic i l'estat de tots els components de 
la llumenera.  

La neteja sistemàtica de les llumeneres té els següents objectius: 

 1) AUGMENTAR EL FLUX DE LLUM  

 2) AUGMENTAR LA DURADA DE VIDA DE LES LLUMENERES 

L’operació consistirà en la neteja de cada una de les parts de les llumeneres. 

• Reflectors d’alumini 
• Neteja exterior i interior de la llumenera 

Quan es dugui a terme aquesta activitat, es presentarà un informe detallat, de l’adreça, número 
de punt si esta numerat, actuació realitzada etc. 

• Pintura i numeració de suports 

Aquesta operació consisteix en repintar els suports ja pintats i que, a causa del pas del temps, 
s'han anat deteriorant. En aquesta operació no s'hi inclou la pintura dels suports galvanitzats. La 
pintura dels bàculs, les columnes i els suports en general, s'ha de fer de forma programada, i 
utilitzant el material idoni per garantir el mateix tipus d’acabat original.  

Cada vegada que es porti a terme la pintura del suport ha de tornar-se a pintar el número o 
números dels punts de llum que sosté. Si la gestió del parc es fa amb sistemes de geolocalització 
dels punts de llum, no caldrà numerar els suports.  

Es recomana que el temps màxim entre dues pintades generals dels suports sigui de tres anys 
coincidint amb el canvi de làmpades.  

• Inspeccions periòdiques dels quadres d’enllumenat 

Anualment s'hauran de realitzar les inspeccions periòdiques del 20% dels quadres d'enllumenat 
públic, existents per una empresa col·laboradora de l'administració,  de manera que cada cinc  
anys s'hagin passat les inspeccions de tots els quadres, tal i com determina el reglament.  

• Verificacions de les instal·lacions 

És responsabilitat del mantenidor verificar les instal·lacions elèctriques. Aquesta verificació ha de 
ser anual i ha d'afectar als elements següents: 

a) Quadres de comandament i control 
 

• Comprovació del calibrat i funcionament dels dispositius de protecció. 
• Comprovació del funcionament del dispositiu d'accionament. 
• Comprovació del temps de disparo dels diferencials 
• Comprovació de la tensió d'entrada, del factor de potencia, de la intensitat de la corrent. 
• Comprovació de l'equilibrat de fases 
• Mesura de presa de terra 
• Comprovació dels elements mecànics i de tancament de les portes de l'armari 

d'allotjament dels quadres. 
• Neteja, ajustament i engreixat dels contactes i connexions, i neteja exterior de la caixa. 
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• Comprovació de la programació d'encesa i apagat. 
 

b) Instal·lació interior dels punts de llum 
 

• Comprovació del calibrat dels dispositius de protecció. 
• Comprovació de la resistència de presa de terra. 
• Comprovació de portelles. 
• Comprovació de l’estat físic de la lluminària. 
• Comprovació dels equips auxiliars. 
• Comprovació de la caixa de protecció. 
• Comprovació de l'estat físic del suport i la seva subjecció. 

Per la seva importància, es dedicarà una especial atenció als següents elements: 

• DIFERENCIALS (es realitzarà la comprovació mitjançant una fuita d’intensitat variable) 
• CONTACTORS (neteja i recollat de cargols) 
• PROGRAMADORS ASTRONÒMICS (comprovació de programació) 
• CANALITZACIONS I LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ: Comprovació de la resistència d’aïllament i la 

resistència de terra. 
• COMPROVACIÓ VALOR RESISTENCIAL DE PRESES DE TERRA 

S’haurà de disposar per cada quadre de comandament, de les dades del tipus d’avaries més 
freqüents (reactàncies, fusibles, connexions, etc.). Aquestes estadístiques permeten programar 
actuacions especials de posta a punt de grups de lluminàries que es realitzarà amb el canvi massiu 
de làmpades i/o neteja de lluminàries. Substitució sistemàtica de reactàncies, verificació de l’estat 
d’alguns elements, etc.  Tot això permet optimitzar l’actuació preventiva. 

En totes les comprovacions cal tenir en compte allò que estableix el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, el Reglament d’Eficiència Energètica i el Reglament de verificacions i regularitat del 
subministrament.  

• Verificació dels equips auxiliars 

La verificació de l’estat dels equips auxiliars es farà aprofitant el canvi massiu de làmpades. Es 
recomana un canvi massiu, cada tres canvis de làmpada.  

• Col·locació de presses de terra 

La col·locació de preses de terra s'ha de fer als llocs on sigui necessari segons el REBT tant perquè 
no hi ha, com cas d'haver de substituir-la perquè la mesura que dona la resistència a terra no és la 
correcta. Aquesta operació va encaminada a minimitzar el risc d'accidents provocats per la fuga 
d'electricitat 

1.3 Gestió del manteniment. Normativa 

El titular de la instal·lació serà el responsable de garantir l’execució del pla de manteniment 
descrit al projecte o memòria tècnica de disseny. 

Les operacions de manteniment relatives a la neteja de llumeneres i a la substitució de làmpades, 
podran ser realitzades pel titular de la instal·lació o bé per un instal·lador autoritzat. 

Les mesures elèctriques i luminotècniques incloses al pla de manteniment hauran de ser 
realitzades per un instal·lador autoritzat en baixa tensió, i hauria de portar un registre 
d’operacions de manteniment, en el que es reflecteixin els resultat de les tasques realitzades. 
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Es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació, i com a mínim, 
caldrà registrar la següent informació: 

a) El titular i la ubicació de la instal·lació. 
b) El titular del manteniment. 
c) El número d’ordre de la operació de manteniment preventiu de la instal·lació. 
d) El número d’ordre d’operació del manteniment correctiu. 
e) La data d’execució. 
f) Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar. 

A més, amb objecte de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 

g) Consum energètic anual. 
h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumides, amb discriminació horària i 

factor de potència. 
j) Nivells d’il·luminació mantinguts 

El titular haurà de tenir còpia de les operacions de manteniment. Els registres hauran de guardar-
se com a mínim 5 anys. 

 


