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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: CM 22/2019
Assumpte: Adaptació de l'enllumenat del pavelló municipal Joan Seguí a focus led
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Adaptació de l'enllumenat del pavelló municipal Joan Seguí a focus led
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
El Poliesportiu Municipal Joan Seguí compta amb un enllumenat deficient 180 lux de mitjana
per metre quadrat) i no compleix amb els valors que marca la norma UNE-EN 12193
d'il ·luminació d'instal �acions esportives i les especifiques establertes per les diferents
federacions per entrenaments i competicions. Actualment esta consumint gairebé el doble
de la potencia que hi ha contractada a n'aquesta instaHació 16.6 kW), consta de 25 focus
halogens amb una potencia de 480W per cada un d'ells, aixo fa un total de12 kW de
consum total, gairebé doblant els 6.6 kW de la potencia contractada.
S'ha fet un estudi lumínic i es considera que la millor solució és passar a focus led. D'aquesta
manera s'aconseguira millorar notablement les condicions lumíniques d'aquesta instal ·lació.
3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Les mesures del terreny de joc son les següents: 43,57m de !largada x 26,93m d'amplada
¡inclou 4,68m de la zona de grades), l'altura del poliesportiu són uns 9m. La proposta
plantejada, després d'haver fet l'estudi lumínic, és la següent:
- Subministre i col ·locació de 28 focus led model BY121P 64 LED200S/840 PSU WB, de 138w de
potencia per unitat. Fluxe lluminós inicial de 20.000 lm. Temperatura de color: 840 blanc
neutre. Classificació Iluminaria segons CIE: 100. Codi de protecció d'entrada: IP65. Angle de
l'halo de font de llum: 90x90º
- El focus han de tenir una garantia mínima de 5 anys i la seva vida útil ha de ser d'almenys
70.000h
- L'estalvi energetic ha de representar, com a mínim, un 65% sobre el consum actual.
- El consum total deis 28 focus no podra sobrepassar els 4 kW.
- Millora deis nivells actuals de lúmens per m2 de 80 a 535 lux lagafant de referencia les
mesures d'una pista de basquet de 28x15m)
Dins aquest contracte menor també s'hi ha d'incloure la ma d'obra i !'elevador per a
realitzar la instal �oció, així com tot el material que fagi falta per a la instaHació d'aquest
tipus d'enllumenat led.
No obstant, !'empresa guanyadora podra propasar i ofertar, amb el seu corresponent estudi
lumínic, un altre model de focus led, de qualitat equivalent, i que compleixi amb les
característiques lumíniques i d'estalvi energetic proposades en aquest contracte menor,
sempre i quan igualin o millorin la proposta plantejada anteriorment.
L'IME podra descartar les ofertes pertinents si considera que la qualitat deis focus led no esta
degudament contrastada.
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