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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SE RVEI INTEGRAL DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE DELTEBRE 
 
2.1. OBJECTE 
 
La prestació del Servei té com a principal finalitat el servei energètic que preveu la millora de 
l’eficiència i estalvi energètic, tot garantint el correcte funcionament de l’enllumenat públic del 
municipi, 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 i modificacions. 
 
Paral·lelament, es pretén vetllar pel compliment del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, 
la Llei 6/2001, de Protecció per al Medi Nocturn (Llei de Contaminació Lumínica) i el RD 
1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 
Els serveis a contractar tenen per finalitat realitzar les següents prestacions obligatòries: 
 
Prestació P1 - Gestió Energètica. 
Prestació P2 – Manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic. 
Prestació P3 - Garantia Total. 
Prestació P4 – Obres de Millora i Renovació de les instal·lacions Consumidores d’Energia. 
Prestació P5 – Inversions en estalvi energètic i energies renovables. 
Prestació P6 – Treballs Complementaris. 
 
L’Empresa de Serveis Energètics (en endavant ESE) contractada serà responsable de 
l’execució d’aquestes Prestacions, limitant-se l’Ajuntament de DELTEBRE a disposar de 
l’estructura tècnica de supervisió per establir els plans, coordinar els treballs, controlar les 
realitzacions i, en general, verificar i assegurar que es cumpleix la finalitat del Contracte. 
 
2.2. ÀMBIT DEL SERVEI 
 
2.2.1. Extensió territorial 
 
El present Contracte inclou totes les instal·lacions connectades a la xarxa d’Enllumenat Públic 
existents en el terme municipal de DELTEBRE, així com a tots i cadascun dels seus 
components. 
 
2.2.2. 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 les 
característiques i qualitats dels elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser 
substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització dels Serveis Tècnics Municipals 
de l’Ajuntament de DELTEBRE, la qual haurà de ser sol·licitada pel Contractista de forma 
raonada i per escrit. 
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Per aquest motiu, l’ESE manifesta que té complet coneixement de les característiques i tipologia 
de la instal·lació, així com de l’estat de tots els equips i components que formen la mateixa 
(3.143 punts de llum i 54 quadres de protecció i comanament).  
 
El Contractista té l’obligació de mantenir l’inventari actualitzat mes a mes, i aquest estarà a 
disposició de l’Ajuntament de DELTEBRE mitjançant un sistema de gestió via internet. 
 
2.2.3. Instal·lacions futures 
 
El Contractista, durant la vigència del Contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions de 
l’Enllumenat Públic que l’Ajuntament de DELTEBRE realitzi o recepcioni de tercers. 
 
Les noves instal·lacions realitzades per tercers, abans de la seva recepció per part de 
l’Ajuntament de DELTEBRE, hauran de ser revisades de forma conjunta pels Serveis Tècnics 
Municipals i pel Contractista, els quals emetran el seu informe a fi i efecte que l’Ajuntament de 
DELTEBRE pugui prendre la decisió que consideri oportuna. 
 
Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l’empresa instal·ladora que les 
hagi realitzat qui haurà de respondre de la reparació d’avaries i de la substitució del possible 
material defectuós. A tal efecte, podrà escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar 
la seva execució al Contractista, previ acord mutu. El manteniment de les noves instal·lacions 
quedarà a càrrec del Contractista. 
 
En qualsevol cas, el Concessionari 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 dintre dels terminis màxims que per cada cas estableix aquest Contracte. 
Tanmateix, 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 de la conservació queda obligada a acceptar 
el control d’encesa d’aquestes, sense que per aquest concepte pugui reclamar cap tipus de 
compensació econòmica addicional a excepció del previst a l’apartat 1.14.5 pel que fa 
referència a la modificació anual de l’inventari proporcionalment al número de punts de llum 
existents al moment de cada certificació / facturació mensual en concepte de prestacions P1, P2 
i P3. 
 
2.2.4. Modificacions 
 
Si durant la vigència del Contracte l’Ajuntament de DELTEBRE considera oportú modificar els 
elements 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 unitaris 
que consten a l’oferta presentada pel Contractista. 
 
Si el Contractista considera oportú realitzar modificacions a l’Enllumenat Públic, haurà de 
comunicar la seva petició a l’Ajuntament de DELTEBRE, sense el consentiment del qual no es 
podran realitzar els esmentats canvis. 
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2.3. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS 
 
2.3.1. Pla bàsic de funcionament i organització del Servei 
 
Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament del servei, detallant particularment: 
 
- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al servei i d’aquell que 
estarà disponible per cobrir necessitats puntuals que poguessin produir-se. 
- Relació de les categories previstes en tots els nivells amb les corresponents funcions. 
- Planificació operativa de les actuacions i mètodes de control.  
- Relació de vehicles i mitjans previstos pel Contracte.  
- Calendari de posada en marxa del Contracte. 
 
L’empresa adjudicatària nomenarà un responsable del Contracte, tècnic especialista en 
enllumenat, com a interlocutor vàlid amb l’Ajuntament de DELTEBRE, amb l’objecte de controlar 
la bona marxa del servei. Aquest responsable es personarà setmanalment, així com sempre 
que sigui requerit, a l’Ajuntament de DELTEBRE per tal d’informar i comentar les principals 
incidències del Servei. El responsable del Contracte disposarà d’un telèfon mòbil d’àmplia 
cobertura per poder ser localitzat en tot moment. 
 
2.3.2. Disposició de personal 
 
El Contractista disposarà del personal necessari per complir i satisfer les exigències d’aquest 
Plec, i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin. 
 
Sempre que sigui sol·licitat per l’Ajuntament de DELTEBRE, el Contractista facilitarà tota aquella 
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar als responsables de cada feina. 
 
De la mateixa manera, subministrarà qualsevol informació que li sigui requerida per l’Ajuntament 
de DELTEBRE en referència als pagaments corresponents a la Seguretat Social i Impostos en 
general, sempre que estiguin relacionats amb aquesta Contracta. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals podran imposar que s’aparti del servei o s’apliqui sanció a 
qualsevol treballador adscrit al Contracte sempre i quan hi hagi causa justificada per part de 
l’Ajuntament de DELTEBRE. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals tindran autoritat sobre el personal del Contractista, tot i que 
procurarà donar les ordres a través del responsable del Contractista i, en tot cas, informaran a 
aquest de les instruccions que doni directament. 
 
El personal mínim previst pel Servei sempre que sig ui necessari serà: 
 
- 1 responsable del Contracte: Enginyer o enginyer tècnic industrial especialista en enllumenat i 
gestió energètica. 
- 1 encarregat, que serà l’interlocutor directe amb l’Ajuntament de DELTEBRE, i del qual 
dependran els operaris destinats al Servei. 
- 1 auxiliar administratiu, que realitzarà tasques d’administració de fulls de treball, pressupostos, 
informes, gestió telefònica, etc. 
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- 1 oficial de 1ª electricista. 
- 1 oficial de 2ª electricista. 
 
Tanmateix, també es disposarà d’un tècnic informàtic per a la posada en funcionament i 
manteniment del software de gestió i d’un tècnic d’oficina tècnica per a l’actualització de dades i 
confecció de documentació i plànols. Ambdós estaran a disposició del Servei sempre que sigui 
necessari. 
 
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. 
- Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat 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. 
- Mantenir en bon estat i neteja tots els materials emprats. 
En cas de treballs urgents motivats per “força major” (nevades, inundacions, ventades, 
catàstrofes i/o accidents), el Contractista haurà de disposar de la totalitat de personal assignat a 
aquest Contracte tot i que fós necessari fora de l’horari normal de treball, aportant més personal 
addicional si així es considerés mitjançant operaris aliens al Contracte, així com subministrant 
els materials i mitjans mecànics auxiliars que fossin necessaris, tot això a petició dels Serveis 
Tècnics Municipals i dins del marc de les possibilitats de l’empresa, circumstància aquesta que 
serà valorada per aquest Ajuntament. 
 
Tot el personal adscrit directa o indirectament al Servei haurà de ser substituït de manera 
immediata en cas de vacances o baixes, disposant així tot l’any del 100% dels recursos humans 
necessaris. 
 
2.3.3. Disposició d’equips 
 
Els licitadors hauran d’especificar els equips que pensen utilitzar en la prestació del Servei i que 
permetin garantir la realització de les funcions i treballs exigits al Plec. 
 
Els equips relacionats a l’oferta i que siguin acceptats per l’Ajuntament de DELTEBRE es 
trobaran a disposició del Servei sempre que sigui necessari. 
 
El Contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les 
comprovacions pertinents. Aquest material podrà ser revisat periòdicament per assegurar que 
les inspeccions siguin el més objectives possible. 
 
Els equips mínims que es posaran al servei del Contracte són: 
 
Equips de mesura: 
- Mesurador d’aïllaments i posades a terra. 
- Mesurador de tensions de pas i contacte. 
- Voltímetre-amperímetre registrador. 
- Luxòmetre registrador. 
- Laboratori mòbil d’assaig i localització d’avaries soterrades. 



Ajuntament de DELTEBRE 

Plaça 20 de Maig, 1 Tel. 977 489 309 www.deltebre.org 
43580 DELTEBRE Fax 977 489 515 ajuntament@deltebre.cat 

 

8

 
Equips mecànics: 
 
- 1 grup de soldadura autònom portàtil. 
- 1 martell demolidor. 
- 1 compactadora de rases. 
- 1 grup electrògen portàtil d’1 kVA. 
- 1 grup electrògen de potència 2 ≤ P ≤ 5 kVA. 
- 1 caixa completament equipada d’eines per cada operari. 
- 1 compressor (P=3atm) amb pistola per a la neteja de llumeneres. 
- 2 escales de tisora antilliscants fins a 5 m d’alçada. 
 
Equips de telecomunicacions: 
 
- Telèfon mòbil per a l’encarregat i cap d’equip del Servei. 
- Telèfon mòbil permanent (guàrdia 24 h) per a l’equip d’avisos urgents. 
- Línia telefònica per a la comunicació d’avisos i avaries per part dels ciutadans del municipi. 
- Contestador automàtic. 
- Correu electrònic. 
- Fax. 
- Els necessaris pel control centralitzat de l’enllumenat públic. 
 
2.3.4. Disposició de vehicles 
 
El Contractista haurà de disposar, com a mínim, del següent parc mòbil de vehicles que es 
posaran al servei del Contracte sempre que sigui necessari: 
 
- 1 camió cistella de 17 m. 
- 1 camió cistella de 10 m. 
- 1 camió grua. 
- 1 furgoneta. 
 
Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat havent passat la Inspecció Tècnica de 
Vehicles, complint tots els requisits exigits pel Codi de Circulació vigent i rotulats de manera que 
siguin fàcilment identificables amb el Servei (s’informarà dels colors i logotips que hauran 
d’ajudar a identificar els vehicles). 
 
2.3.5. Estoc de recanvis 
 
Per assegurar el bon servei de conservació de l'Enllumenat Públic, el Contractista estarà obligat 
a tenir als seus magatzems l’estoc de materials mínim i suficient per poder atendre qualsevol 
avaria o accident que es produeixi. 
 
Tanmateix, el Contractista haurà d’emmagatzemar a les seves instal·lacions i gestionar un 
inventari informatitzat de tots els materials que per qualsevol motiu siguin retirats de la via 
pública, complementari de l’inventari de les instal·lacions en funcionament. Es valorarà per 
aquest Ajuntament qualsevol sistema, aplicació o programa aportat pels licitadors. 
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2.3.6. Disposició de superfície 
 
El Contractista haurà de disposar d’un local que tingui l’extensió suficient per encabir les 
següents dependències: oficines administratives, magatzem, vestidors i aparcament per a 
vehicles. 
 
2.3.7. Informatització del servei administratiu 
 
Setmanalment, el Contractista lliurarà als responsables municipals un comunicat on es 
detallaran les incidències detectades i reparades, especificant el número de punts de llum 
afectats, el tipus d’incidència, la data de detecció, la data de reparació i una valoració de 
l’actuació realitzada. 
 
La incorporació del sistema de gestió informàtica ha de permetre que l’Ajuntament de 
DELTEBRE, en qualsevol moment, pugui tenir accés a la base de dades actualitzada 
mensualment i a tota la informació dels paràmetres de consum i funcionament de les 
instal·lacions. 
 
El sistema informàtic utilitzat pel Contractista haurà de permetre gestionar o realitzar les 
següents operacions: 
 
- Base de dades que contingui l’inventari de les instal·lacions d’Enllumenat Públic, el 
manteniment de la qual anirà a càrrec del Contractista. 
 
- Control i supervisió dels consums reals i comprovats. 
 
Aquest programa haurà de ser capaç d’emetre els llistats i informes següents : 
 

- Ubicació i descripció dels punts de llum i quadres de maniobra. 
- Codificació dels quadres i punts de llum. 
- Treballs pendents: Avaries detectades pendents de reparar i processos de conservació 

preventiva pendents d’executar. 
- Fitxes de cada punt de llum amb el seu historial d’avaries, operacions de conservació 

preventiva, etc. 
- Fitxes de cada quadre de maniobra amb el seu historial. 
- Informes de zones conflictives per vandalisme, avaries, accidents, fuites, rearmaments 

de dispositius, etc., de forma que es puguin preparar plans d’actuació per poder 
disminuir els seus efectes. 

 
- Plànol digitalitzat del municipi on es trobin grafiades les instal·lacions d’enllumenat (tant els 
punts de llum com les línies soterrades i aèries). 
 
Tota la informació haurà de disposar-se en suport digital, i mensualment es farà arribar als 
Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de DELTEBRE una actualització dels fitxers. 
Tanmateix, l’Ajuntament de DELTEBRE tindrà accés directe i continu a la base de dades 
mitjançant l’implantació del programa als equips autoritzats de l’Ajuntament, que haurà d’estar 
en funcionament en el termini màxim de dos mesos des de l’adjudicació del Contracte. 
 
Els licitadors hauran de presentar els exemples de les fitxes i els llistats. 
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2.3.8. Elaboració de l’inventari de les instal·lacions 
 
El Contractista haurà de lliurar en el termini màxim de sis mesos un inventari informatitzat de les 
instal·lacions d’enllumenat públic, així com un plànol digitalitzat on es reflecteixin els quadres de 
maniobra i els punts de llum, exportable en format GIS al sistema municipal. 
 
De cada element caldrà recollir les dades d’ubicació i les d’identificació de les parts elèctriques 
que el composen. 
 
Tots els punts de llum i quadres de comandament disposaran d’una identificació (rètol) per tal 
de que sigui fàcilment identificable. 
 
El software a fer servir serà totalment compatible amb els sistemes de que disposa l’Ajuntament 
de DELTEBRE i si no és el cas, serà obligació del Contractista la instal·lació del nou software, la 
formació necessària al responsable de l’Ajuntament i l’assessorament en tot moment. 
 
Els licitadors explicaran a les seves ofertes de forma detallada el sistema informàtic que 
proposen utilitzar, les seves característiques de funcionament i les dades que permet 
emmagatzemar i gestionar. 
 
2.3.9. Inspeccions de les Entitats d’Inspecció Col·laboradores (EIC) 
 
El Contractista portarà el control de l’estat de les instal·lacions i haurà d’avisar als Serveis 
Tècnics Municipals de qualsevol defecte per tal de subsanar-ho amb antelació a passar les 
inspeccions reglamentaries, així com garantir el bon funcionament i estat de les instal·lacions 
que hagin de ser inspeccionades sempre i quan s’hagués autoritzat l’actuació pertinent per 
subsanar els defectes informats. El Contractista haurà de col·laborar acompanyant a aquestes 
entitats durant les inspeccions, valorant-se segons el quadre de preus de GISA, INCASOL o 
ITEC, i expressament en aquest punt queda alliberat de qualsevol responsabilitat per a punts no 
satisfactoris detectats en les inspeccions.  
 
2.3.10. Servei de guàrdia 
 
Haurà d’establir-se un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any, per poder atendre avaries o accidents que afectin la xarxa d’Enllumenat Públic. 
 
Aquest Servei comptarà amb els mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de 
totes les urgències que es puguin produir, per tal com a mínim de minimitzar els efectes o 
subsanar qualsevol situació perillosa o de falta de seguretat. 
 
Els licitadors hauran de proposar el servei de guàrdia i emergència que tenen previst establir 
durant l’horari no laboral dels dies feiners i durant els caps de setmana i dies festius, entenent 
que durant l’horari feiner (de dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 h) es tindrà disponibilitat per a 
qualsevol actuació que es consideri necessària. 
 
Tant la disponibilitat permanent de guàrdia com les actuacions degudes a urgències 
s’entendran incloses dins l’oferta econòmica presentada pel licitador. 
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Es consideren urgències: un sector apagat, un punt de llum col·lisionat en perill de caure o totes 
aquelles que comportin un perill a persones, animals, instal·lacions o coses. 
 
2.3.11. Gestió telèfon 900 o 902 
 
L’adjudicatari del Servei haurà de disposar d’una línia de telèfon 900 o 902 que haurà de ser 
visible en tots els rètols que identificaran als punts de llum, per tal que en cas d’avaria els veïns 
de DELTEBRE puguin deixar nota de la incidència i aquesta sigui reparada amb la major 
celeritat possible. 
 
Igualment existirà un servei telefònic de guàrdia i atenció (fix o mòbil) durant les 24 hores del dia 
que rebi els avisos i reclamacions per posar en coneixement dels equips de guàrdia qualsevol 
incidència. Si per qualsevol motiu no es contestés la trucada, haurà d’existir un sistema de 
contestació automàtica que permeti l’enregistrament de la trucada i l’enviï al servei de guàrdia. 
 
A partir de les trucades rebudes, l’ESE 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 
averia. Aquest registre estarà permanentment actualitzat i a disposició de l’Ajuntament de 
DELTEBRE. 
 
2.4. PRESTACIO P1 – GESTIÓ ENERGÈTICA 
 
L’objecte d’aquest Contracte té com a finalitat reduir el consum energètic de l’Enllumenat Públic 
de DELTEBRE a fi de poder substituir les llumeneres que no compleixen les normatives 
d’eficiència energètica i contaminació llumínica. 
 
Per aquest motiu l’empresa adjudicatària es farà càrrec del consum de les instal·lacions 
d’Enllumenat Públic, actuant com a Empresa de Serveis Energètics. Aquesta prestació comprèn 
l’accionament, la vigilància i el control de la instal·lació; la reposició dels materials, làmpades i 
altres components que es deteriorin i la reparació de les seves avaries; i totes aquelles 
operacions que exigeixi el correcte funcionament i el subministrament de l’energia requerida pel 
funcionament de la mateixa. 
 
2.4.1. Gestió de factures i pagaments del subministrament elèctric 
 
2.4.1.1. Consum energètic  
 
L’empresa adjudicatària es compromet a fer subministrar, al seu càrrec, l’electricitat necessària 
per assegurar el funcionament i la utilització normal de la instal·lació, gestionant totes les 
pòlisses d’abonament necessàries i assumint el seu pagament mitjançant la domiciliació 
bancària amb la companyia comercialitzadora d’electricitat.  
 
Per aquest motiu, en el termini màxim de TRENTA DIES des de la firma del Contracte, l’ESE 
haurà de comunicar a l’actual companyia comercialitzadora d’electricitat les seves dades 
bancàries per a la domiciliació de la factura de consum d’electricitat de la instal·lació, remetent 
còpia de la gestió a l’Ajuntament de DELTEBRE. 
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L’ESE està obligada a conservar les factures de subministrament elèctric durant el termini 
d’aquest Contracte. Durant aquest temps, les esmentades factures estaran a disposició de 
l’Ajuntament per consultar les dades que siguin necessàries. 
 
L’ESE portarà un registre anual desglossat de la facturació de cada quadre de comandament. 
Aquest registre es mantindrà durant el temps de durada del Contracte i s’entregarà anualment a 
l’Ajuntament de DELTEBRE. 
 
L’ESE podrà negociar i contractar el subministrament d’electricitat de la instal·lació amb 
qualsevol companyia comercialitzadora. Aquesta nova contractació, si s’escau, serà aprovada 
prèviament per l’Ajuntament de DELTEBRE. 
 
2.4.1.2. Robatori d’electricitat, obres alienes i altres causes 
 
L’ESE haurà de desconnectar d’immediat les instal·lacions alienes a la xarxa d’Enllumenat 
Públic que poguessin estar connectades a la mateixa de manera irregular i comunicar-ho a 
l’Ajuntament de DELTEBRE. 
 
L’ESE està obligada a detectar i comprovar la realització de qualsevol treball aliè a la xarxa 
d’Enllumenat Públic realitzat per altres empreses i que puguin afectar a la mateixa, posant en 
coneixement de l’Ajuntament les incidències que per aquests motius es produeixin. 
 
En cap cas l’Ajuntament serà responsable dels danys que es puguin ocasionar pels treballs, 
havent de fer front l’ESE a la reparació i cost dels danys, podent fer ús en qualsevol moment de 
les reclamacions a tercers que pertoqués. 
 
L’ESE revisarà a càrrec seu les noves instal·lacions d’enllumenat realitzades per tercers abans 
de la seva recepció per part de l’Ajuntament, a qui informarà de la idoneïtat de l’execució de les 
mateixes o de les deficiències apreciades. 
 
Durant el termini de garantia d’aquestes noves instal·lacions, l’ESE redactarà informe de les 
incidències sobre aquestes instal·lacions de forma expressa i singularitzada. 
 
2.4.1.3. Dades dels comptadors existents 
 
Les dades dels comptadors existents d’Enllumenat Públic es faciliten a l’annex 2.3. 
 
2.4.1.4. Canvi i contractació de nous comptadors 
 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a fer el canvi dels comptadors necessaris i la 
contractació dels nous comptadors que es puguin necessitar. 
 
2.4.1.5. Canvi de tarifes elèctriques 
 
L’empresa adjudicatària farà una auditoria de totes les tarifes que actualment estan 
contractades i farà una proposta a l’Ajuntament, en el termini de SIS MESOS des de l’inici de la 
prestació del Servei, de quines d’elles es poden optimitzar. 
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Per altra banda, tindrà l’obligació d’actualitzar amb la companyia comercialitzadora d’energia la 
potència contractada a mesura que es vagin fent les adequacions, ja que hi haurà una reducció 
de potència. 
 
2.4.1.6. Control de l’efectivitat del pagament del subministrament 
 
Anualment l’empresa adjudicatària presentarà els rebuts bancaris justificatius del pagament del 
subministrament elèctric a la companyia comercialitzadora amb el segell de l’entitat bancària 
certificant la data en que s’ha fet efectiu el pagament. 
 
L’incompliment d’aquest requisit serà motiu de rescissió automàtica del Contracte tal i com 
especifica la clàusula 1.4 del Plec de Clàusules Econòmico-Administratives. 
 
2.4.2. Control i gestió del funcionament general 
 
2.4.2.1. Objecte del Servei 
 
El control i gestió del funcionament general té com a objectiu la gestió del servei de les 
instal·lacions d’Enllumenat Públic per tal d’optimitzar els recursos i aconseguir uns servei més 
eficient. 
 
Els treballs inclosos dins d’aquest Servei són els següents: 
 
- Control i gestió de funcionament. 
- Control i gestió de consum. 
- Control i gestió d’encesa i apagada de les instal·lacions. 
- Col·laboració i acompanyament de les inspeccions de les EIC. 
- Anàlisi i control d’estalvi energètic. 
- Manteniment de l’inventari alfanumèric i cartogràfic de la xarxa d’Enllumenat Públic (punts de 
llum, quadres de maniobra, línies elèctriques i esquemes unifilars dels quadres). 
 
Per a la correcta realització d’aquestes tasques, el Contractista haurà de comptar amb la 
suficient dotació qualitativa i quantitativa de personal, material, maquinària i espai, així com un 
servei de guàrdia permanent les 24 h. del dia durant tot l’any.  
 
També haurà de fer el correcte manteniment del sistema de gestió, actualitzant-ho 
mensualment amb l’inventari real en aquell moment, per tal que l’Ajuntament de DELTEBRE 
tingui accés a les dades en el moment que estimi oportú per a qualsevol tipus de consulta. 
 
Setmanalment s’informarà als Serveis Tècnics Municipals, mitjançant correu electrònic i si és el 
cas donada la seva importància diàriament, de les incidències succeïdes durant el període en el 
funcionament general del Servei. En el cas que es detectin anomalies es presentarà un informe 
indicant el tipus d’afectació, l’abast d’aquest i les mesures correctores. 
 
Mensualment, el Contractista entregarà informe amb tots els paràmetres dels quadres per 
consum, hores de funcionament de la instal·lació, incidències, etc... L’Ajuntament de 
DELTEBRE haurà de poder consultar totes les dades mitjançant el servei web del sistema de 
gestió. 
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L’oferta econòmica presentada pels licitadors inclourà tant la mà d’obra com els mitjans i 
materials necessaris per realitzar aquestes operacions, així com el tipus de sistema de gestió, 
marca i model. 
  
2.4.2.2. Control de consums 
 
L’ESE portarà un registre mensual dels consums de cada quadre de comandament, 
desglossant les potències, activa i reactiva, i el factor de potència, així com les hores de 
funcionament amb horari punta i horari vall i el funcionament de la reducció de flux. Aquest 
registre es mantindrà durant el temps de durada del Contracte i s’entregarà a l’Ajuntament de 
DELTEBRE semestralment. 
 
L’ESE mantindrà i compensarà el factor de potència de les instal·lacions per aconseguir 
abonament i/o evitar recàrrecs. 
 
2.4.2.3. Control d’encesa i apagada de les instal·lacions i de la reducció de flux 
 
L’encesa i apagada de la instal·lació d’Enllumenat Públic es gestionarà per l’ESE en les 
diferents èpoques de l’any. Igualment, es gestionarà l’entrada en funcionament i l’abast de la 
reducció de flux. La reducció de flux entrarà en funcionament amb un màxim de reducció del 
35% del flux. 
 
Actualment la gestió d’encesa i apagada es realitza mitjançant rellotges astronòmics en la major 
part dels quadres. En un termini d’UN MES des de la data d’inici del Contracte, l’ESE haurà de 
comprovar que no existeixin desviacions als sistemes d’encesa i apagada de la instal·lació, 
corregint-los en cas contrari. L’ESE emetrà un informe amb el resultat de la inspecció que 
entregarà a l’Ajuntament de DELTEBRE. 
 
El control tindrà una periodicitat diària pel que fa al funcionament i mensual pel que fa a la 
comprovació d’horaris, permetent corregir qualsevol mal funcionament en l’horari d’encesa i/o 
regulació de les instal·lacions. 
A més d’aquest control sistemàtic, el Contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques que 
li siguin encomanades per l’Ajuntament. 
 
La forma d’actuació podrà ser variable segons sigui el tipus d’accionament i posada en marxa 
de l’Enllumenat Públic: 
 
• Accionament per programador astronòmic: 
 
La connexió i desconnexió es farà d’acord amb els horaris establerts per l’Ajuntament, amb una 
tolerància màxima de 5 minuts.  
 
• Accionament per control centralitzat: 
 
La connexió i desconnexió es farà d’acord amb els horaris establerts per l’Ajuntament, essent 
inicialment els mateixos que els proposats pels sistemes d’accionament per programador 
astronòmic, amb una tolerància màxima de 5 minuts. 
 
 



Ajuntament de DELTEBRE 

Plaça 20 de Maig, 1 Tel. 977 489 309 www.deltebre.org 
43580 DELTEBRE Fax 977 489 515 ajuntament@deltebre.cat 

 

15

 
L’horari proposat en el present Plec podrà ser revisat per l’ESE amb l’objectiu d’aconseguir una 
optimització energètica. Aquest horari serà aprovat per l’Ajuntament de DELTEBRE abans de la 
seva posada en funcionament. 
 
2.4.2.4. Explotació de sistemes de control centralitzat 
 
L’explotació d’aquests sistemes es dirigeix des del centre de control que haurà de disposar el 
Contractista i al qual es connectaran tots els quadres de comandament equipats amb aquesta 
tecnologia, ja sigui la connexió via mòdem, GSM o via radio. Des d’aquest centre de control 
s’efectuaran les rondes de consulta i comprovació d’estat i paràmetres de funcionament i en el 
que es detectaran totes les possibles anomalies que es puguin produir a la xarxa d’Enllumenat 
Públic governada per aquest tipus de tecnologia. 
 
El Contractista haurà de disposar a les seves dependències dels equips informàtics (hardware i 
software) per a la gestió del sistema. Aquest facilitarà tots els mitjans per conservar la xarxa de 
comunicacions i els 
sistemes de control i alhora intervindrà en les reparacions de les avaries que el sistema hagi 
detectat. 
 
El sistema de control emprat pel Contractista haurà de permetre que l’Ajuntament de 
DELTEBRE pugui consultar totes les dades en qualsevol moment mitjançant la web. 
 
2.4.2.5. Manteniment de sistemes de control centralitzat 
 
El manteniment d’aquests sistemes l’efectuarà el Contractista seguint les indicacions rebudes 
del centre de control o de qui porti l’explotació d’aquests sistemes. 
 
Per efectuar aquest manteniment disposarà de personal específicament preparat per atendre 
les tecnologies a mantenir i que anirà equipat amb l’instrumental que requereixin aquestes 
instal·lacions. 
 
Aquest personal farà un assessorament personalitzat a l’Ajuntament i solucionarà tots els 
dubtes i problemes informàtics que, des de l’Ajuntament, es puguin plantejar. El Contractista 
serà qui instal·larà el programa informàtic a la xarxa informàtica de l’Ajuntament de DELTEBRE i 
farà la formació a les persones que nomeni l’Ajuntament. 
 
El manteniment d’aquests sistemes de telecomunicacions aniran a càrrec del Contractista. 
 
2.4.2.6. Control luxomètric 
 
L’ESE portarà un registre anual dels nivells d’iluminació respecte l’eficiència energètica i del 
resplendor lluminós de la instal·lació, classificant els nivells de cada zona d’acord amb el 
Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. Tanmateix, i 
d’aquesta manera, es controlarà el percentatge màxim de depreciació llumínica per substituir les 
làmpades que no resultin satisfactories. 
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2.4.2.7. Auditoria Energètica Permanent 
 
Durant els mesos de durada de les substitucions inicials d’adequació l’empresa adjudicatària 
confirmarà els resultats llumínics de l’auditoria realitzada prèviament a l’externalització del 
servei d’Enllumenat Públic. 
 
Aquesta confirmació servirà com a base per a la petició de la corresponent subvenció per a la 
inversió inicial. Les dades obtingudes s’actualitzaran anualment i en el moment que hi hagi 
modificacions de l’inventari per tal d’adaptar en tot moment els valors lluminosos i energètics a 
la realitat. 
 El Contractista haurà de controlar informàticament el consum dels quadres d’Enllumenat Públic 
durant tot el Contracte. Anualment lliurarà a l’Ajuntament de DELTEBRE un anàlisi del consum 
existent i un estudi de millores i canvis que contribueixin a l’estalvi d’energia, si fos el cas i en 
aplicació de la prestació P5. 
 
En un termini inferior a SIS MESOS es presentarà una proposta raonada dels canvis de tarifa 
elèctrica més adient per a cada instal·lació i proposta de millora de factor de potència de la 
xarxa que no estigui optimitzada. 
 
L’Adjudicatari disposarà d’un programa de comptabilitat energètica i un d’optimització tarifaria 
de les instal·lacions. Mitjançant aquest programa, analitzarà la facturació elèctrica per tal de 
detectar possibles desviacions en les previsions de facturació, ja sigui per excés de consum, 
tarifa elèctrica, consum d’energia reactiva, etc. 
 
2.4.2.8. Manteniment del plànol inventari 
 
El Contractista elaborarà un inventari de l’Enllumenat Públic segons l’apartat 2.3.8. 
 
El Contractista estarà obligat a mantenir al dia, durant tot el període de vigència del Contracte, 
la informació cartogràfica i alfanumèrica associada, així com totes les dades de les noves 
instal·lacions recepcionades i de modificacions de les existents que s’aniran incloent a 
l’inventari. 
 
Tots els punts de llum i quadres de comandament disposaran físicament d’una identificació 
(rètol) per tal de ser fàcilment identificables. 
 
Anualment es presentarà un inventari actualitzat, amb els plànols corresponents, en format 
digital i/o paper.  
 
Mensualment s’actualitzarà l’inventari del programa informàtic, de manera que l’Ajuntament 
podrà consultar a través de la web la informació que precisi. 
 
2.5. PRESTACIÓ P2 - MANTENIMENT 
 
La conservació preventiva té com a objectiu mantenir les instal·lacions d’Enllumenat Públic dins 
d’un adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i realitzant operacions 
generals per tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no programades.  
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Per altra banda, caldrà dur a terme un control de la instal·lació amb l’objectiu de localitzar 
incorreccions en el seu estat, procedint a la seva reparació i tractant, al mateix temps, de 
prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que la formen. 
 
En aquestes comprovacions es comprovarà l’estat dels suports i llumeneres, verificant-se a més 
dels desperfectes normals atribuïbles a l’ús normal de les instal·lacions els ocasionats per 
tercers. En aquest últim cas caldrà especificar la causa aparent dels desperfectes, així com la 
situació o emplaçament dels fets. 
 
Tots els desperfectes hauran de ser informats als Serveis Tècnics Municipals i els referents a 
tercers (que es regiran per la Prestació P6 del present Plec), hauran de ser pressupostats pel 
Contractista i reparats una vegada aprovat el corresponent pressupost. 
 
També es verificaran les línies i quadres de maniobra i control, la instal·lació elèctrica en 
general de punts de llum i les reparacions d’avaries i desperfectes, així com la comprovació de 
defectes en el sistema d’encesa. 
 
Mensualment es presentarà un informe a l’Ajuntament de DELTEBRE de les comprovacions 
realitzades, on s’enumeraran i definiran les anomalies detectades, així com les actuacions 
previstes amb l’ordre de prioritat (si no s’han realitzat per tractar-se de situacions urgents). 
  
El Contractista haurà de gestionar una fitxa de control per quadre de maniobra i control, circuït i 
punt de llum. Una copia d’aquestes fitxes serà lliurada als Serveis Tècnics Municipals amb la 
finalitat que l’Ajuntament disposi de totes les dades completes de les instal·lacions, el seu 
funcionament, les anomalies detectades i les seves causes.  
 
Els Serveis Tècnics Municipals 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 fós acceptada per l’Ajuntament. 
 
2.5.1. Verificació de les instal·lacions d’Enllumenat Públic 
 
Serà responsabilitat del Contractista la verificació de les característiques elèctriques de la 
instal·lació. Aquesta verificació tindrà una periodicitat anual i afectarà a tots els elements dels 
quadres, incloent el propi armari així com el greixat de panys i frontisses. Les principals 
operacions de control seran: 
 
- Funcionament dels aparells de maniobra i protecció. 
- Comprovació d’aïllaments entre conductors i entre conductor i terra. 
- Comprovació de la tensió d’entrada. 
- Comprovació del factor de potencia. 
- Comprovació de les intensitats per fase (repartiment de fases). 
- Comprovació de les caigudes de tensió per línia. 
- Test i temps de resposta dels diferencials. 
- Mesura de la protecció a terra. 
- Comprovació dels equips de regulació de flux en capçalera. 
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En  els casos de quadres amb control informàtic centralitzat, la informació que permeti obtenir el 
sistema es facilitarà mensualment. 
 
Es col·locarà a l’interior del quadre una etiqueta autoadhesiva en la que figurarà la data en que 
s’ha realitzat la inspecció. 
 
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. Els elements defectuosos 
hauran de ser substituïts per altres d’iguals característiques o similars que hagin estat 
homologats pels Serveis Tècnics Municipals. Per això, el Contractista haurà de presentar 
propostes d’actuacions de subsanació de les deficiències detectades a les instal·lacions, 
valorades econòmicament en base als preus ofertats per la prestació P6. 
 
La verificació es realitzarà sempre abans (DOS MESOS) de la revisió prevista per part d’una 
EIC. 
 
El Contractista, coincidint amb cada verificació, lliurarà a l’Ajuntament una fitxa individualitzada 
per quadre de comandament, escomesa i sector. 
 
2.5.2. Depreciació del nivell d’il·luminació 
 
El valor del nivell d’il·luminació en servei haurà de mantenir-se en tot moment superior al 80 % 
del nivell d’il·luminació establert inicialment. 
 
2.5.3. Control de làmpades en servei 
 
El número de lampades simultàniament fora de servei NO podrà ser inferior en cap moment a 
l’1,5 de la totalitat del municipi. 
 
En cap moment el número de làmpades simultàniament fora de servei podrà ser superior 
a l’1,5 % de la totalitat del municipi.  
 
Tots els punts hauran de ser comprovats durant les hores de funcionament amb una periodicitat 
mínima d’una vegada al mes. A més d’aquesta inspecció sistemàtica, el Contractista realitzarà 
totes les revisions esporàdiques que li siguin ordenades per l’Ajuntament. 
 
Dels resultats d’aquesta inspecció sistemàtica es generarà un comunicat periòdic que el 
Contractista lliurarà als Serveis Tècnics Municipals, havent de fer constar en el mateix les 
següents dades: 
 
- Altes de punts de llum per reparació d’avaria o trencament. 
- Baixes de punts de llum per avaria o trencament. 
- Altes de punts de llum per inauguració. 
- Baixes de punts de llum per retirada definitiva. 
- Baixes de punts de llum per retirada provisional. 
- Altes i baixes per canvi de potència. 
- Total de punts de llum en servei per cada sector, potència i quadre. 
- Suports i llumeneres deteriorades. 
- Portelles avariades o desaparegudes. 
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En cadascun d’aquests apartats es detallarà la numeració, localització i tipus de llum afectats. 
 
En el cas de realitzar una inspecció esporàdica, es lliurarà un comunicat amb el motiu i resultat 
de la mateixa. 
 
2.5.4. Control de l’estat dels elements mecànics i elèctrics dels punts de llum 
 
Elements mecànics dels punts de llum: 
 
Anualment, 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, llumeneres, 
portelles, pericons, etc. 
 
Elements elèctrics dels punts de llum: 
 
Anualment, el Contractista realitzarà una inspecció elèctrica de cada punt de llum on 
comprovarà: 
 
- Mesura de la presa de terra. 
- Estat elèctric interior del suport. 
- Estat de la llumenera i l’equip. 
 
Com a resultat d’aquestes inspeccions, el Contractista lliurarà als Serveis Tècnics Municipals de 
l’Ajuntament un informe on es detallaran les anomalies detectades i reparades. 
 
2.5.5. Reposició programada de làmpades 
 
La reposició general de làmpades està previst realitzar-la de la següent manera i donant 
compliment a la ITC-EA-06: 
 
- El primer any només es canviaran les previstes en la inversió inicial. 
- El segon any es canviaran totes les làmpades que no corresponguin a les instal·lades durant 
la inversió inicial. 
- El primer semestre del sisè any es canviaran la totalitat de les làmpades exceptuant aquelles 
que s’hagin canviat durant els dos anys anteriors per qualsevol motiu. 
- El primer semestre del desè any es canviaran la totalitat de les làmpades. 
 
Al mateix temps que aquestes tasques de substitucions s’aprofitarà per realitzar l’operació de 
neteja general interior de llumeneres. 
 
El Contractista proposarà a l’Ajuntament el programa anual de les làmpades a canviar,  que un 
cop aprovat servirà com a calendari per a l’execució d’aquesta operació. 
 
Abans de la reposició s’informarà a l’Ajuntament de la tipologia i característiques de les 
làmpades a utilitzar a fi que els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament ho aprovin. 
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Caldrà aportar 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 RD 208/2005 o legislació vigent aplicable. 
 
2.5.6. Neteja general de llumeneres 
 
La neteja exterior de llumeneres està prevista realitzar-la com a màxim cada 2 anys d’acord 
amb els programes i directrius establertes conjuntament entre el Contractista i l’Ajuntament. Es 
comprovarà i adequarà l’estanquitat mitjançant la fixació de la junta de goma i es rentarà 
l’exterior de tot el capçal amb detergent i aigua, eixugant-ho amb un drap. 
 
La neteja interior de llumeneres es farà coincidir amb l’operació de reposició general de 
làmpades, tal i com s’ha indicat en el punt anterior. D’aquesta manera es garantirà que cada 
cop que es canviï una làmpada es netegi la llumenera interiorment. 
 
L’Ajuntament, en casos concrets, podrà exigir al Contractista la neteja d’aquells punts de llum 
que consideri que el seu nivell d’il·luminació s’ha reduït en més d’un 20%, segons criteris dels 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
La neteja de les llumeneres es realitzarà segons la metodologia que el licitador defineixi a la 
seva oferta. A la vegada que es realitzi la neteja, es comprovarà també l’estat de tots els 
components elèctrics i mecànics de la llumenera. En la neteja interior cal incloure el netejat de 
l’interior del conjunt òptic format pel reflector i la lent, amb gamussa i eixugat amb drap. 
 
2.5.7. Pintura i numeració de suports 
 
Durant el termini en el que s’estigui actualitzant l’inventari serà necessari numerar cada punt de 
llum i cada quadre mitjançant la col·locació d’una etiqueta totalment llegible des de terra i amb 
garanties de durabilitat. Els licitadors proposaran el tipus i la forma de numeració que creguin 
més adient. 
La pintura dels suports està previst realitzar-la com a màxim cada 6 anys, excepte aquells 
suports que per les característiques del material no ho necessitin, com per exemple les 
columnes galvanitzades.  
 
Quan es realitza l’operació de pintura s’haurà de tornar a col·locar en el punt de llum l’etiqueta 
amb el número identificatiu. 
 
2.5.8. Neteja de suports i quadres 
 
El Contractista realitzarà anualment la neteja dels papers enganxats a les columnes, llumeneres 
i armaris dels quadres elèctrics, sense cost addicional.  
 
2.5.9. Orientació de projectors 
 
El Contractista realitzarà, a petició de l’Ajuntament, l’orientació de projectors quan així aquest 
ho requereixi. 
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2.6. PRESTACIÓ P3 – GARANTIA TOTAL  
 
L’ESE conservarà constantment en funcionament i en bon estat el material i els components de 
la instal·lació, fent les reparacions o reposicions que siguin necessàries, amb la major brevetat 
possible i sense necessitat de requeriment previ, qualsevol que sigui la causa que ho provoqui. 
 
El Contractista estarà obligat a la localització i reparació de totes les avaries que es produeixin 
en les instal·lacions d’Enllumenat Públic, incloent mà d’obra i mitjans complementaris. Els 
materials i l’obra civil es facturaran segons els preus de la prestació P6. 
 
En cas d’avaries provocades per actes vandàlics, fets malintencionats, accidents o similars, el 
Contractista tindrà igualment l’obligació de la seva detecció i reparació immediata. En cas de 
conèixer la identitat del causant, el Contractista farà la reclamació formal dels danys ocasionats 
a aquest o a la seva companyia asseguradora. En el cas que no fos possible la identificació dels 
tercers, l’Ajuntament es farà càrrec del material en base als preus de la prestació P6. 
 
En cas d’avaries ocasionades per fenòmens meteorològics extraordinaris o desastres naturals, 
el Contractista presentarà pressupost a l’Ajuntament segons els preus de la prestació P6 i 
prèvia acceptació per part de l’Ajuntament realitzarà les reparacions; en casos d’urgència o falta 
de seguretat per les persones, realitzarà les operacions necessàries d’immediat i facturarà les 
actuacions fetes segons els preus de la prestació P6. 
 
En general, les avaries hauran de ser reparades en menys de 48 hores, i les que afectin a 
centres de comandament o grups de més de 5 làmpades consecutives de forma immediata 
considerant això en un termini màxim de 4 hores, encara que la seva posada en servei tingui 
caràcter provisional i pugui reparar-se totalment en un termini màxim de 24 hores. Qualsevol 
punt de llum avariat o que el flux lluminós del mateix sigui inferior al mínim corresponent al final 
de la seva vida útil, haurà de ser reparat abans de 48 hores de la seva baixa. 
 
Si en altres tipus d’avaries la seva reparació requerís, per motius justificats un major termini 
(com per exemple treballs d’obra civil), s’informarà a l’Ajuntament de DELTEBRE. 
 
A mida que es vagin substituint les làmpades i equips auxiliars per aquest concepte, es portarà 
un control de la data de reposició amb la finalitat de controlar la duració dels mateixos i 
actualitzar adequadament l’inventari. 
 
La reposició dels elements es realitzarà amb materials de les mateixes característiques i 
qualitats que els substituïts, els quals seran comprovats pel tècnic de l’Ajuntament, qui podrà 
rebutjar els materials que no compleixin aquestes condicions. 
 
Tanmateix, 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. 
 
En cas que l’Ajuntament ho consideri necessari,  podrà exigir a l’ESE que el material que hagi 
de reposar-se sigui substituït per productes ajustats tecnològicament a l’actualitat. 
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L’ESE haurà de disposar del corresponent detector d’averies soterrànies de forma que faciliti la 
ràpida detecció d’un punt avariat i estalviar així haver d’obrir canalització de longituts superiors 
als tres metres. 
 
L’ESE entregarà setmanalment un comunicat d’avaries, indicant les causes i la data de 
reparació de les mateixes, així com la data de reparació prevista per aquelles que no van poder 
ser reparades immediatament. 
 
Quan una avaria afecti, per les seves característiques, a 5 o més punts de llum consecutius i es 
necessiti un temps de reparació que superi les 48 hores, l’ESE estarà obligada a realitzar una 
instal·lació provisional que permeti almenys una restitució quantitativa i qualitativa del 50% de la 
il·luminació normal en menys de 12 hores, facturant les actuacions segons els preus de la 
prestació P6. 
 
Els desplaçaments d’elements de l’Enllumenat Públic a petició de tercers , tant provisionals com 
definitius, sempre hauran de ser autoritzats per l’Ajuntament i supervisats pels Serveis Tècnics 
Municipals, i es facturaran per part de l’ESE aplicant els preus de la prestació P6. 
L’ESE haurà de senyalitzar la via pública, d’acord amb les Ordenances Municipals i la 
reglamentació vigent al respecte, seguint sempre 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 altre 
responsabilitat civil o penal que se li pogués demanar. 
 
2.7. PRESTACIÓ P4 – OBRES DE MILLORA I RENOVACIÓ DE  LES INSTAL·LACIONS 
CONSUMIDORES D’ENERGIA 
 
Aquesta prestació correspon a la substitució de làmpades, equips i llumeneres per a la millora 
de l’eficiència i estalvi energètic i la implantació del sistema de gestió centralitzat als quadres 
d’enllumenat. 
 
L’objecte d’aquest Contracte és reduir i adequar el consum energètic de l’Enllumenat Públic de 
DELTEBRE i al mateix temps poder substituir les llumeneres que no compleixen les normatives 
d’eficiència energètica i contaminació llumínica. 
 
En base a l’estudi energètic (auditoria) previ a l’externalització del Servei realitzat per 
l’Ajuntament de DELTEBRE, s’han pogut establir les unitats de cada element de l’Enllumenat 
Públic que cal substituir o adequar. Aquestes unitats de l’Enllumenat Públic que l’auditoria 
energètica prèvia determini hauran d’incloure obligatoriament totes les actuacions necessàries 
per adequar-les a la reglamentació sobre contaminació lluminosa. 
 
La substitució de làmpades, equips i llumeneres i la implantació del sistema de gestió 
centralitzat es realitzarà segons l’annex número 2.1 i s’haurà de fer efectiu en un període màxim 
de 36 (TRENTA-SIS) setmanes des de l’inici del Contracte. El termini de la renovació podrà 
ésser reduït pel licitador i es valorarà segons l’apartat 1.28. 
 
Les substitucions s’hauran de fer d’acord segons les tipologies i fabricants que es detallen en 
l’annex 2.1. Qualsevol modificació s’haurà de demanar i justificar a l’Ajuntament, i haurà d’estar 
aprovada pels Serveis Tècnics Municipals. 
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Serà necessari que el licitador presenti un Pla d’Actuació detallat que inclogui totes les 
actuacions de canvi de llumeneres, làmpades i equips, amb especificació del calendari i 
procediment d’execució i tot allò necessari amb especial atenció als aspectes de seguretat i 
salut, així com a la coordinació amb els Serveis Tècnics Municipals que prèviament hauran 
d’aprovar aquest Pla i la Guàrdia Urbana. 
 
Els estalvis en consum que resultaran d’aquesta actuació serviran per finançar el 
subministrament i col·locació dels nous elements. 
 
Per altra banda, tenint en compte que la finalitat del Contracte és reduir el consum energètic, és 
imprescindible tenir coneixement real del consum detallat dia a dia i hora a hora. 
 
D’aquesta manera, es poden analitzar i determinar possibles anomalies en la instal·lació i poder 
actuar per tal de garantir el màxim d’eficiència de la instal·lació. Per aquest motiu, s’implantarà 
un sistema de gestió centralitzat a cadascun dels quadres per tal de portar un control real des 
de l’Ajuntament i de gestió per part de l’empresa adjudicatària del Contracte. 
 
Mensualment, l’adjudicatari presentarà un informe de les substitucions realitzades i de les 
pendents de realitzar, amb una planificació detallada. 
 
Les instal·lacions municipals d’Enllumenat Públic que actualment estan legalitzades i que 
l’adjudicatari hi realitzi qualsevol tipus d’actuació, s’hauran d’actualitzar i adequar les 
legalitzacions a les corresponents ampliacions o adequacions realitzades. 
 
Les instal·lacions municipals d’Enllumenat Públic on l’adjudicatari hi realitzi qualsevol tipus 
d’actuació que actualment tenen actes amb no conformitats o no estan legalitzades, caldrà que 
aquest efectuï un estudi tècnic i econòmic de les necessitats per la seva legalització i els 
presenti als Serveis Tècnics Municipals per la seva aprovació. Una vegada aprovat per aquests 
Serveis Tècnics, el cost es facturarà en base al quadre de preus de la prestació P6. 
 
2.8. PRESTACIÓ P5 – INVERSIONS EN ESTALVI ENERGÈTIC  I ENERGIES RENOVABLES 
Durant tota la durada del Contracte es podran fer inversions econòmiques addicionals 
degudament detallades per millorar l’estalvi energètic i l’adopció de sistemes basats en energies 
renovables. 
 
Les propostes en estalvi energètic hauran d’ésser complementàries a les proposades en el 
present Plec i alhora també compatibles en els seus principis. 
 
L’adopció d’energies renovables es poden emmarcar dins de l’àmbit de les darreres tecnologies 
en sistemes solars fotovoltaics. Aquestes instal·lacions seran estudiades, proposades, 
executades i finançades per consums de petit abast d’enllumenat, senyalització o similars i 
també mitjançant els estalvis o venda d’energia renovable aconseguits dins del període de 
vigència del Contracte, no repercutint econòmicament sobre el preu d’aquest Contracte. 
 
Per cada proposta d’execució es presentarà una memòria tècnica formada, com a mínim, per un 
estudi energètic, estudi tècnic-econòmic, pla d’execució i possibles condicions per la seva 
execució. Cadascuna d’aquestes propostes s’haurà d’aprovar per part dels Serveis Tècnics 
Municipals prèviament a la seva execució. 
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2.9. PRESTACIÓ P6 - TREBALLS COMPLEMENTARIS 
 
Aquestes tasques corresponen a operacions no incloses en el Contracte com poden ser 
adequacions de les instal·lacions a les normatives de Seguretat, Eficiència i Medi Ambient, 
amortització d’elements i/o instal·lacions obsoletes, subsanació de defectes existents a les 
instal·lacions, trasllats de punts de llum, instal·lacions provisionals, instal·lacions per a festes,  
 
enllumenat Nadalenc, nous enllumenats, reparació d’avaries produïdes per actes vandàlics, 
col·lisions de vehicles i obres a la via pública, obra civil de reparacions de la garantia total, etc. 
 
Pel que fa als possibles materials no inclosos en el llistat de preus d’aquest Plec i a l’oferta del 
Contractista, qualsevol preu que es facturi no podrà ser superior al 80% del seu preu de tarifa. 
 
2.9.1. Adequació de les instal·lacions a les normatives de Seguretat, Eficiència i Medi Ambient 
 
A petició dels Serveis Tècnics Municipals i considerant que l’estat d’una instal·lació aconselli ser 
adequada, total o parcialment, a la normativa vigent, aquesta podrà efectuar-se d’acord amb el 
pressupost elaborat pel Contractista i que prèviament haurà d’estar aprovat pels Serveis 
Tècnics Municipals. 
 
2.9.2. Amortització d’elements i/o instal·lacions obsoletes 
 
Quan a criteri dels Serveis Tècnics Municipals 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 Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.9.3. Subsanació de defectes existents a les instal·lacions 
 
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. 
 
2.9.4. Actuacions puntuals i noves instal·lacions 
 
Per a aquests conceptes s’inclouen els treballs de canvi de potència, retirada, reposició i 
desplaçament de punts de llum, així com treballs corresponents a aquelles instal·lacions noves 
de petit i mitjà abast, no previstes en aquests moments, que siguin necessàries realitzar.  
 
Aquestes operacions es realitzaran tant per iniciativa municipal com per a petició de tercers, 
prèvia autorització dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
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. 
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2.9.5. 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 i/o instal·lacions per obres realitzades pel mateix Ajuntament o altres entitats, amb 
l’autorització municipal i a petició de l’Ajuntament. 
 
2.9.6. Enllumenat festiu i de Nadal 
 
Per a la celebració d’actes festius, esportius, culturals o de qualsevol altra naturalesa que 
l’Ajuntament de DELTEBRE consideri d’interès general, l’ESE serà responsable del perfecte 
funcionament de les instal·lacions del seu enllumenat ornamental durant el desenvolupament 
dels mateixos a la zona que s’indiqui i pel temps que es determini. 
 
En general, l’Ajuntament de DELTEBRE facilitarà a l’ESE els elements i components de les 
instal·lacions de l’enllumenat ornamental, i l’ESE es farà càrrec de l’adequació, muntatge i 
desmuntatge de les instal·lacions dels mateixos, però en cas que l’Ajuntament ho sol·licités 
l’ESE podrà aportar els elements, materials i components prèvia realització del corresponent 
pressupost i acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
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. 
 
2.9.7. Actes vandàlics, accidents i catàstrofes naturals. 
 
En aquests conceptes s’inclouen els treballs per qualsevol tipus de  reparació, retirada, 
reposició i desplaçament de punts de llum, cablejats o quadres, provocats per actes vandàlics, 
accidents de qualsevol naturalesa i condicions climatològiques catastròfiques. Caldrà la 
realització del corresponent pressupost i l’acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.9.8. Materials derivats de les reparacions de la garantia total 
 
Aquests materials que segons la garantia total siguin de cobrament independent seran abonats 
en base al quadre de preus per la prestació P6 de l’annex 2.2 afectat per la baixa d’adjudicació. 
 
2.9.9. Treballs d’obra civil 
 
Els treballs d’obra civil de rases i cales per la reparació d’avaries i la seva reposició estan 
considerades dins la prestació P6 de treballs complementaris. 
 
Abans de l’inici d’aquestes reparacions es comunicarà a l’Ajuntament, presentant un pressupost 
en base al quadre de preus ofertat a la licitació. 
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2.9.10. Forma de prestació i programa de treball 
 
En funció de la magnitut de les actuacions a realitzar, o per requeriment exprés dels Serveis 
Tècnics Municipals, 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 qualsevol 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’avançament de l’execució i les variacions que puguin haver. 
 
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 Públic i hauran 
d’estar capacitats per efectuar la instal·lació completa, incloent obra civil. 
 
2.9.11. Control de materials 
 
Tots els materials hauran de ser de primera qualitat, pel que és necessari que una vegada 
adjudicada l’obra el Contractista presenti al responsable de l’Ajuntament els catàlegs i certificats 
d’homologacions i tota la informació que es sol·liciti sobre el material. 
 
No s’emprarà cap material que no hagi estat prèviament aprovat per l’Ajuntament de 
DELTEBRE. 
 
DELTEBRE, 10 de febrer de 2012 
 
 
L’Alcalde,      El Secretari acctal., 
 
 
 
 
 
 
 
Gervasi Aspa i Casanova    David Torres i Fabra 
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ANNEXOS: 
 
 
ANNEX 2.1 - Resum de les actuacions específiques a realitzar a DELTEBRE segons el resultat 
de l’auditoria energètica. 
 
ANNEX 2.2 – Plànols 
 
ANNEX 2.3 – Comptadors existents 


